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BANK HOTEL, STOCKHOLM.
Två fastigheter från början av 1900-talet har byggts om
från kontor till boutiquehotell med 115 rum och sviter.
Ombyggnaden har varit omfattande med nya hisschakt,
ny planlösning och nya installationssystem, fläktrum och
teknikrum. Projektet var en samverkansentreprenad mellan
SEB Tryggliv som fastighetsägare, Stureplansgruppen som
hotelloperatör och MVB som totalentreprenör. Hotellet
invigdes augusti 2018.
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STOCKHOLM

MVB i korthet

UDDEVALLA

LIDKÖPING
TROLLHÄTTAN

GÖTEBORG

MVB är ett av Sveriges största privatägda byggbolag som utvecklar och utför såväl små som riktigt
stora byggprojekt. Organisationen drivs av entreprenörer,
snabba beslutsvägar och kreativa lösningar.

VARBERG
MUNKA LJUNGBY
HELSINGBORG

Vi är ca 500 medarbetare fördelade i tre regioner med
lokala kontor i Malmö, Helsingborg, Munka Ljungby,
Varberg, Göteborg, Lidköping, Trollhättan, Uddevalla och
Stockholm.

MALMÖ

KORT OM ÅRETS RESULTAT
FAKTURERING

2 690 MKR
SOLIDITET

28 %
ÅRETS RESULTAT

100,6 MKR
EFTER FINANSIELLA
POSTER

ORDERSTOCK

3 000 MKR
31/12 2018

MVB:S AFFARSIDÉ är att bedriva byggverksamhet med lokal
förankring i Skåne, Halland, Västergötland och Stockholm
inklusive Mälardalen.. MVB förenar det lokala bolagets närhet
till kunden med det stora bolagets kapacitet.

ÅRETS
FAKTURERING

RESULTAT EFTER
FINANSIELLA POSTER

KKR

KKR

2 900 000

115 000

2 700 000
95 000
2 500 000
75 000

2 300 000
2 100 000

55 000

1 900 000
35 000
1 700 000
15 000

1 500 000

Robby Karlsson, platschef MVB Syd.
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VERKSAMHETSOMRÅDEN
BYGGENTREPRENADER
MVB:s byggverksamhet omfattar såväl
nyproduktion som renovering, tillbyggnad
och ombyggnad (ROT) och både mindre och
riktigt stora projekt. Förutom traditionella
byggentreprenader är en stor del av våra
projekt samverkansentreprenader, där vi i
tidigt skede tillsammans med kunden projekterar och bygger. Detta rimmar väl med vårt
val att vara en lokal entreprenör med närhet
till kunden och med en platt organisation som
ger korta beslutsvägar, effektiv hantering och
stor tillgänglighet.

ETT URVAL AV ÅRETS HÄNDELSER
• Boutiquehotellet Bank Hotel i centrala Stockholm blir klart
och invigs.
• Princeton 1, Scandinavian Life Science, påbörjas i
Hagastaden, Stockholm.
• Gubbängens träningshall för skridsko och bandy påbörjas.
• Flerfamiljshusen Hovås Hills i Göteborg blir inflyttningsklara.
• Nyproduktionen av flerfamiljshusen Grevegården i Göteborg
påbörjas.
• Två skolor, Belfragegatans förskola och Mulltorp skola påbörjas
i Vänersborg.
• Brandstationen Trygghetens Hus i Trelleborg påbörjas.
• Annebergsskolan i Malmö påbörjas.
• Wangeskogs kontor och lager i Helsingborg, kv. Grusbacken,
påbörjas på uppdrag av Svenska Hus.

MVB:S MÅL
MVB ska verka för att vara Sveriges mest attraktiva byggföretag att göra affärer med
och att vara anställd i.
Målet ska vi nå genom att:
• vara ett konkurrenskraftigt alternativ till de rikstäckande byggbolagen
• vara ett välkänt och starkt varumärke i de regioner vi verkar i
• vara ett byggföretag med lokal närhet, snabba beslutsvägar och entreprenörsanda
• vara ett företag där vår verksamhet genomsyras av våra kärnvärden
• vara ett företag som erbjuder bra anställningsförmåner med goda möjligheter till
utbildning och personlig utveckling
• vara ett företag som har en trivsam och säker arbetsmiljö

Vi arbetar aktivt för att bidra till minskad
klimatpåverkan och en hållbar framtid genom
att vara med och driva utvecklingen mot mer
energieffektiva byggnader. Vi bygger enligt
de flesta typer av miljöklassificeringar såsom
Passivhus, Svanen, Miljöbyggnad (Brons till
Guld), Green Building och LEED.
BYGGSERVICE
MVB:s Byggserviceavdelning tar hand om
allt från mindre reparations- och ombyggnadsarbeten, försäkringsuppdrag till större
nybyggnationer. En del av uppdragen är
enstaka beställningar medan andra är
ramavtal där vi utför löpande underhåll åt
våra beställare. Byggserviceavdelningen
bedriver sin verksamhet i Skåne och södra
Halland.
ANLÄGGNING
MVB:s anläggningsavdelning har en bred
verksamhet och utför markentreprenader
för såväl interna projekt som externa kunder
inom privata bolag och offentlig verksamhet.
Med samhällsutvecklingen har vi gått från
att ha en historik i vatten- och avloppsentreprenader till att idag ha en verksamhet som
omfattar även större bostads- och infrastrukturarbeten.
Våra projekt omfattar allt från grundarbeten
för skol-, idrotts- och industribyggnader,
kontors- och bostadsprojekt till anläggning
av större VA-system och lekplatser. Vi utför
även mindre markprojekt genom ingångna
ramavtal med ett antal kommuner. Anläggningsverksamheten bedrivs i Skåne och
södra Halland. Systerbolagen Torslanda
Entreprenad och Anlab bedriver anläggningsverksamhet i Göteborg och Stockholm.
PROJEKTUTVECKLING
Förutom traditionella entreprenaduppdrag
arbetar MVB med projektutveckling inom
bostäder och kommersiella fastigheter.
Projekten sträcker sig från idé till färdig
byggnad och utformas i nära samarbete
med vårt systerföretag Svenska Hus.

MVB I ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018
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ORDFÖRANDE HAR ORDET

Fortsatt tillväxt
med rekordhögt resultat
2018 var ännu ett händelserikt och fantastiskt år för MVB. Vi har återigen överträffat tidigare års
faktureringsnivåer och noterade ett nytt rekord på nästan 2,7 miljarder kronor. Resultatet efter
finansiella poster blev även det historiskt högt på dryga 100 miljoner kronor.
Året präglades av politisk instabilitet och en avmattning på byggmarknaden. Trots detta har alla MVB-bolagen avslutat året med
positiva resultat. Vi fortsätter att stärka vår position på marknaden
som ett av landets största privatägda byggbolag och vi växer med
god lönsamhet, helt i linje med vår strategiska plan. Med en välfylld
orderstock vid årets slut på ca 3 miljarder, stabil soliditet på 28 % och
god likviditet har vi ett mycket bra utgångsläge för kommande år.
MVB:s affärsidé är att verka lokalt med närhet till marknaden och
våra beställare. Vi har en styrka av att ha det mindre företagets
snabbrörlighet och flexibilitet, samtidigt som vi kan dra nytta av
koncernens styrka och dess synergier. MVB:s positiva utveckling
visar att vår affärsidé är en konkurrensfördel och något som vi ska
hålla fast vid, oavsett tillväxt.
TRE STARKA AFFÄRSOMRÅDEN
Under året har samtliga av våra affärsområden; byggentreprenader,
markanläggning och byggservice, haft en mycket bra utveckling.
Kalkylavdelningarna har gjort ett strålande arbete med att räkna
hem projekt som passar organisationen och ligger rätt i tiden.
Orderingången har varit hög och vi har vunnit många och stora
projekt. Glädjande är att våra beställare ofta kommer tillbaka, ett
bevis på att vi arbetar på rätt sätt, till rätt pris och med förväntad
kvalitet.
En god kundrelation är värdefullt inte minst i en samverkansentreprenad, en arbetsform som blir allt vanligare och som bygger på
ömsesidig respekt och transparens mellan parterna. Kv. Priorn i
Malmö, Glasfabriken i Stockholm och Grevegården i Göteborg är
några av våra pågående samverkansprojekt. Bank Hotel i centrala
Stockholm, som vi avslutade under året, är ett annat fint exempel
på en lyckad entreprenad. I detta projekt samverkade SEB Trygg Liv,
Stureplansgruppen och MVB.
FORTSATTA FRAMSTEG I HÅLLBARHETSARBETET
Vi kan konstatera att vårt hållbarhetsarbete går framåt, även om
vi har en bit kvar innan vi är nöjda. Framförallt har arbetet gett oss
en större insikt om vilka områden som vi kan bli bättre på och har
även inneburit en ordentlig genomgång och uppdatering av våra
policys. Vidare har vi satt tydliga mål och handlingsplaner för hela
koncernen, som vi kommer att fortsätta arbeta med under
kommande år.
Hållbarhetsredovisningen, den andra i ordningen, redovisas som
en separat del i årsredovisningen.
STARK FÖRETAGSKULTUR
MVB har en företagskultur som kan beskrivas med två ord;
inkluderande och resultatorienterad.
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Familjekänslan och entreprenörsandan går hand i hand, ett resultat
av vår platta organisation, närvarande och tillgänglig ledning samt
en bra mix av medarbetare i olika åldrar och med ett brett register
av kompetenser och bakgrunder. Med rådande konkurrens om
arbetskraften i branschen, får företagskulturen en allt mer betydande roll. Vi kommer därför fortsatt prioritera arbetet med att skapa
trivsamma, trygga och säkra arbetsplatser, kompetensutveckla
medarbetare och att stärka vårt varumärke.
SYNS MAN INTE, FINNS MAN INTE
Ett starkt varumärke är betydelsefullt både vid upphandling av
nya projekt och vid rekrytering av nya medarbetare. Våra byggprojekt pågår ofta under en längre tid och är många gånger
centralt placerade. Det gör våra arbetsplatser till utmärkta kanaler
för att exponera vårt varumärke. Under hösten har vi därför gjort en
extra satsning internt för att våra arbetsplatser ska ha en snygg och
strategisk skyltning. Tävlingen om MVB:s bäst skyltade byggarbetsplats pågick under hösten. Det har varit riktigt roligt att som jury få
besöka alla fina nomineringar. Vi i juryn gratulerar alla medverkande
till ett bra arbete med att skylta upp våra byggarbetsplatser. Till slut
utsågs Trygghetens Hus i Trelleborg som vinnare 2018 och som
med platschef Björn Berglund med arbetslag, får ta emot vårt nyinstiftade vandringspris skapat av glaskonstnären Sara Lundkvist.
Tävlingen kommer att vara årligt återkommande.
VYKORT FRÅN FRAMTIDEN
I vår kommunikation säger vi att vi bygger för att vi älskar staden.
Det gör vi för att vi är övertygade om att staden är framtiden och
att vi på MVB kan bidra till att skapa städer som alla kan älska.
Men hur kommer framtidens stad att se ut? Alexander Ståhle,
Tekn. Dr. på KTH, har i ett forskningsprojekt kommit fram till tre
möjliga scenarier för våra svenska städer år 2050, Teknostaden,
Ekostaden och Fristaden. Han beskriver en stadsutveckling som
är både tankeväckande och spännande. Vi presenterar Alexanders
”Tre vykort från framtiden” på sidan 26.
ETT STORT TACK
Det är många som bidragit till årets fina utveckling. Jag vill ta
tillfället i akt och tacka våra beställare, partners och leverantörer för
goda samarbeten. En stor eloge går till våra verkställande direktörer,
Per, Henrik och Thomas, som med sin drivkraft och ledarskap frambringar det bästa ur sina organisationer. Till sist, ett stort tack till alla
duktiga medarbetare som med engagemang och kunskap bygger
MVB:s framgång. Ni är fantastiska och gör mig mycket stolt!
STURE KULLMAN
ORDFÖRANDE MVB HOLDING

MVB I ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

ORDFÖRANDE HAR ORDET

”2018 blev ett rekordår, både i fakturering
och i resultat. Med god ekonomi, välfylld
orderstock och en ung organisation som
präglas av engagemang och familjekänsla,
tar vi oss an det nya året starkare än
någonsin.”

VANDRINGSPRIS MVB:S BÄST SKYLTADE BYGGARBETSPLATS
Priset har skapats av glaskonstnären Sara Lundkvist. Den trekantiga formen representerar
MVB:s tre regioner samtidigt som hela priset i sig symboliserar ett hus.
MVB I ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018
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MVB ÖST

Goda kundrelationer och
framgångsrika rekryteringar
Högkonjunktur präglade första delen av 2018, men passerade sedan toppen för att övergå i en
avmattningsfas. Politisk instabilitet och en kraftig nedgång i produktionen av nya bostäder har
dragit ned tillväxten i svensk ekonomi. Den främsta orsaken till att bostadsbyggandet minskat är
de kreditrestriktioner som införts de senaste åren. Byggandet av lokaler och anläggningar fortsätter
dock att öka, men den totala utvecklingen av byggmarknaden förblir måttlig. Bygginvesteringarna
minskade med -2 % jämfört med 2017, och prognosen för 2019 är -9 %. Nybyggnadsinvesteringarna
enskilt minskade med -5 % och prognostiseras att minska med ytterligare -16 % 2019.
De dystra siffrorna till trots, MVB Öst AB avslutar 2018 med den
största orderstocken i bolagets historia, 1 300 miljoner kronor.
Inneliggande order för 2019 uppgår till 87 % av bolagets budgeterade omsättning och till 34 % för 2020.
Vi har varit framgångsrika även i vårt rekryteringsarbete under året.
Vi har anställt tio arbetsledare, två erfarna platschefer, fyra entreprenadingenjörer, en kalkylchef och två arbetschefer. Detta i enlighet
med vår rekryteringsplan för året. Jakten på kompetent produktionspersonal är dock ett ständigt pågående arbete och vi fortsätter att
jobba med detta i oförändrad takt.
MVB Öst har under 2018 ingått flera viktiga kontrakt. De goda kundrelationer som skapats har medfört att en stor del av vår omsättning
utgörs av samverkansentreprenader, där vi i tidigt skede tillsammans
med kunden projekterar och bygger. Detta rimmar väl med vår vision
och våra kärnvärden; Närhet, Kompetens och Jämbördighet.
Nya projekt som vi fått är bland annat Princeton 1, Scandinavia Life
Science, som uppförs på uppdrag av Vitartes AB. Nybyggnationen är

”Vi har ingått flera viktiga kontrakt
och fortsätter att växa organiskt
med ett bra resultat. Det bådar
gott för kommande år.”
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en byggnad om 27 000 kvm inom beställarens projekt Scandinavia
Life Science. Lokalerna kommer att upplåtas till vård, forskning och
utbildning. Projektet skall vara färdigställt 2020.
Fastighetskontoret är en återkommande beställare och 2018 påbörjades byggandet av Gubbängens träningshall för skridsko och
bandy. Syftet är att förlänga säsongen för aktiva inom skridskosporter. Hallen skall stå klar 2020 och ytan uppgår till 12 000 kvm.
Nya Åbyskolan blir en F-6 skola om cirka 7 700 kvm. I entreprenaden
ingår även anläggning av den 16 400 kvm stora skolgården. Skolan
uppförs åt Haninge Kommun och skall vara klar 2020.
AB Sagax har uppdragit åt MVB att uppföra en ny bilhall i tre våningar för försäljning och verkstad åt Bavaria. Lokalen med benämning
Bulten 5, blir Sveriges första MINI Flagship Store och byggs för att
uppnå minst 100 poäng i BMW Green Building, ett system för hållbarhet. Produktionstiden löper till och med augusti 2020.
Det övergripande syftet med byggande och samhällsplanering
är att ge alla stadens invånare en god livsmiljö där en långsiktigt
god hushållning med naturresurser och energi främjas, samt där
bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas. Så gott
som samtliga projekt som färdigställts och påbörjats av MVB Öst
under 2018 uppfyller en eller flera miljöklassificeringar.
MVB Öst fortsätter att växa organiskt som en del av en välmående
koncern som ger oss alla de förutsättningar vi behöver för att göra
även 2019 till ett fantastiskt byggår.
PER UNUNGER
VD MVB ÖST
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MVB ÖST

KV. PRINCETON, STOCKHOLM
Byggnad för forskning och vård inom Life Science som byggs i Hagastaden, Stockholm, på uppdrag av Vitartes. Stadsdelen Hagastaden är ett
av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. Stadsdelen är tänkt att bli ett världsledande kunskapscentrum för forskning inom Life Science där
Karolinska institutet, Stockholms universitet och KTH ingår. Byggnaden är klar för inflyttning i slutet av år 2020. Mindre bild visar Hagastadens
tänkta utformning. Vita hus är nybebyggelse. Kv. Princeton är utmärkt i rött.
MVB I ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018
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MVB ÖST

”Det har tagit oss 10 år
att skapa oss ett namn
på marknaden.”
PER UNUNGER
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MVB ÖST

MVB Öst
– ett framgångsrikt bygge
MVB Öst har på knappt tjugo år gått från att inneha rollen som ett mindre byggföretag till att i
dag vara en betydande aktör på marknaden med riktigt stora projekt. Bakom framgången står
Per Ununger som varit verkställande direktör för MVB Öst sedan starten 2001, då han tillsammans
med Hans Eliasson, grundare av AB Gullringsbo Egendomar och Bo Tiderström, dåvarande vd
för MVB AB i Skåne, förvärvade Östbergs Bygg och Monterings AB (ÖBM).
- Ägarnas vision var att utveckla en byggrörelse i storstadsregionerna
baserat på kundernas önskemål om ett alternativ till de fyra stora aktörerna på marknaden. MVB i Skåne förvärvades först och nästa steg
i planen var att expandera och etablera sig i Stockholmsregionen
genom förvärv av en mindre aktör. Vi kom fram till att ÖBM var ett
mycket välskött bolag med duktiga medarbetare och återkommande
kunder, berättar Per Ununger.

mit såsom Norra Djurgårdsstaden och Hammarby Sjöstad. I detta nu
växer den nya stadsdelen Hagastaden fram, där bland annat MVB
bygger en byggnad för forskning och vård inom Life Science, kv.
Princeton. Ett annat prestigeprojekt som fått stor uppmärksamhet i
media är Bank Hotel i centrala Stockholm, där MVB byggde om två
gamla fastigheter till ett modernt och unikt boutiquehotel. Hotellet
invigdes hösten 2018.

ÖBM grundades på 60-talet av Sven Östberg och drevs därefter av
byggmästare Åke Andersson. Verksamheten i bolaget var initialt
montering av stommar i lättbetong. På 90-talet ändrades inriktningen mot totalombyggnad av privata fastighetsägares flerbostadshus.

MVB Östs verksamhet har även expanderat geografiskt utanför
Storstockholmsområdet. Idag pågår projekt i Mälardalen och från
Järfälla i norr till Nynäshamn i söder.

Vid förvärvet bestod personalen av sju tjänstemän och 20 yrkesarbetare. Alla anställda hade arbetat länge i bolaget och sex av dem
är efter 17 år fortfarande anställda; vår ekonomi- och personalchef
Hanna Beijer som anställdes 1994 och platschefen Peter Selén som
började redan 1992 har arbetat längst tid i bolaget. Yrkesarbetarna
Kjell Ohlsson, Anders Franzén, Pontus Alm och Martin Ericsson som
alla började 1998 är fortfarande trogna bolaget.
Med ny VD och ägare samt nytt namn, breddades MVB Östs verksamhet till att även omfatta nyproduktion och större ombyggnader
för allmännyttans räkning. Med åren fick bolaget allt större projekt
och antalet medarbetare ökade successivt. 2015 flyttade man in i
nuvarande lokaler på Rökerigatan vid Globen.

- Utvecklingen har liknat en trappa. Vi har hela tiden försökt effektivisera vårt arbete och hålla nere administrationskostnaderna. 2003
var vi 40 medarbetare, idag är vi 70, samtidigt har omsättningen
under samma period ökat från 100 miljoner till ca 1 miljard. Målet är
att fortsätta växa i en jämn takt utan att förlora vår företagskultur.
Våra medarbetare är kärnan och det är viktigt att alla känner sig
delaktiga.
EN MARKNAD I STÄNDIG FÖRÄNDRING
Under MVB Östs tid har marknaden genomgått en omvälvande
förändring. Stockholm har vuxit som årsringar på ett träd. Under
2 000-talet har antalet invånare ökat med en busslast om dagen,
med mer än 200 000, vilket medfört ett ökat behov av både nya
bostäder, skolor och idrottshallar*. Flera nya stadsdelar har tillkom-

- Våra beställare har förändrats över tid. Initialt var det en kundgrupp
av privata fastighetsägare. Idag är 80 % kommersiella kunder och
20 % LoU (Lagen om offentlig upphandling), varav 70 % av omsättningen är samverkansentreprenader. Det har tagit oss cirka 10 år att
skapa oss ett namn på marknaden. Ett starkare varumärke har inneburit att anbudsförfrågningarna har blivit fler, men vi är fortfarande
väldigt noga med att välja uppdrag som passar vår organisation.
PRISBELÖNT HÅLLBART BYGGANDE
Hållbarhet och miljömedvetenhet är andra faktorer som blivit alltmer
betydelsefulla över tid och som idag är en självklar del i verksamheten.

- Våra beställare är väldigt miljömedvetna och nästan alla påbörjade
projekt under det senaste året har någon form av miljöklassificering.
Vi välkomnar utvecklingen och vill bidra till ett hållbart byggande,
genom att aktivt verka för minskad miljöpåverkan under produktionen samt välja material och byggtekniker som ger husen lång
beständighet, avslutar Per.
MVB Öst har vunnit flera pris för sitt byggande. 2013 utnämndes
projektet Vallentuna Bibliotek och Kulturhus till årets bästa nybyggnation av Stockholms Läns Hembygdsförbund och 2017 vann MVB
Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris för renoveringen av
Nya Eastmaninstitutet.

MVB I ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018
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PRÄSTAMOSSESKOLAN, SKURUP
En ”hjärnsmart” skola som MVB bygger på uppdrag av Skurups kommun. En ”hjärnsmart” skola är en skola som
optimerar inlärning och skapar bästa möjliga förutsättningar för varje individ. Fokus ligger på mental och fysisk
stimulans genom en variation av miljöer och möblering. Skolan är kommunens största byggprojekt hittills och
kommer att rymma 800 elever vid inflyttningen höstterminen 2019.

MVB SYD

Gynnsam marknad och
ökade marknadsandelar
MVB Syd har haft ytterligare ett år av omsättningsökning med bibehållet gott resultat. Med
denna höga fakturering måste vi arbeta väldigt aktivt på marknaden för att fylla på orderstocken
med nya lämpliga projekt, samtidigt som rekryteringen av tjänstemän och kollektivarbetare står
högt på dagordningen.
Marknaden under 2018 har varit gynnsam och den enda nedgången
var under kvartal fyra, vilket troligen berodde på den svåra situation
som uppstod i samband med regeringsbildningen.
Vi har under året färdigställt och invigt vårt nyrenoverade kontor
i Munka Ljungby. Kontoret har helrenoverats och vi har flyttat ner
administrationsavdelningen till entréplan för att kunder och samrbetspartners skall känna sig välkomna och omhändertagna när
de besöker oss. På Malmökontoret har vi utökat vår nuvarande yta
med åtta nya kontorsplatser och ett stort konferensrum. Behovet av
fler rum har funnits en längre tid och med utbyggnaden har vi även
skapat plats för att kunna rekrytera fler medarbetare.
MVB:s markavdelning har haft bra beläggning under hela året.
Glädjande är att vi har en stor marknadsandel även utanför vår
byggproduktion. Vi har stora markentreprenader i många kommuner och till några privata aktörer. Under året har vi investerat i nya
grävmaskiner och vi har även anställt en mättekniker, allt för att
hålla oss lika välutrustade som övriga markentreprenörer.

”Trots ett mycket bra år går det inte
att sitta still när produktionstakten är
hög. Under 2019 ligger fokus på att
stärka vår ställning på marknaden
och att rekrytera fler medarbetare.”

14

Byggverksamheten har lämnat över flertalet färdigställda projekt
under året och vi har vunnit upphandlingen av tre nya skolor åt
Malmö Stadsfastigheter. Vi har även påbörjat en Fas 1 projektering
på ett större kontorshus åt Kungsleden, som vi förhoppningsvis
kan börja producera under det kommande året.
Byggservice har nu etablerat en bra och lönsam verksamhet i
sydvästra Skåne. Avtalet med Region Skåne har börjat att generera ett bra flöde av beställningar, vilket resulterat i att vi har kunnat
anställa fler duktiga medarbetare. Det har dessutom lett till att vi
kan offerera fler nya kunder, med mål att hitta en balans mellan
ramavtalen och övriga kunder.
MVB Syd går in i 2019 med en välfylld orderstock men eftersom
produktionstakten är hög, måste vi hela tiden tänka framåt och
fylla på med nya projekt. Vi kommer att fortsätta vår rekrytering
av duktiga medarbetare då vi har ett antal pensionsavgångar att
hantera de närmaste åren. Under nästa år kommer vi även att
försöka ta en större marknadsandel i Helsingborg, där vi idag är
relativt små med tanke på stadens storlek.
Jag är väldigt hoppfull och optimistisk och tror att även 2019
kommer att visa sig vara ett bra år då det ska summeras.
THOMAS ELLKVIST
VD MVB SYD
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MVB SYD

TINGDAMMSSKOLAN, OXIE
Skola F-6 med tillhörande idrottshall som byggts på uppdrag av Skolfastigheter, Malmö stad. Precis som de flesta skolor som uppförs i
dag är Tingdammsskolans innemiljö flexibelt byggd med möjlighet att variera ytorna efter verksamheten. Bilden visar skolans bibliotek.
Skolan invigdes hösten 2018.
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KV. GARAGET / MALMÖ KONSTHÖGSKOLA
Bussgaraget Båghallarna i Malmö som totalrenoverats och anpassats för Malmö Konsthögskolas verksamhet på
uppdrag av Stadsfastigheter, Malmö stad. Det gamla bussgaraget är en viktig del för områdets karaktär och har
därför bevarats i sin ursprungliga form. Invändigt har vi byggt projektrum, ateljéer, verkstäder och fotostudio.
Konsthögskolan var inflyttningsklar till terminsstarten hösten 2018.

MVB ASTOR BYGG

Många spännande projekt
och en driven organisation
Vi lämnar ett händelserikt år bakom oss med ett positiv bokslutsresultat och blickar framåt mot
2019. Under året som gått har vi färdigställt ett flertal större projekt med nöjda kunder och ett
gott resultat. Det bär vi med glädje med oss in i 2019, då vi tillsammans ska fortsätta utveckla
MVB Astor Bygg med engagemang, framåtanda och nytänkande medarbetare.
Under året som gått har vi i region Skaraborg färdigställt både
Sjölunda skola och Majåkerskolan, två skolor med hög kvalitet och
standard åt Lidköpings kommun. I samma region har vi även arbetat
med radonsanering av hyreslägenheter i Falköping åt Balder. Det
är mycket glädjande att se att både hyresgäster och beställare
känner sig trygga med vårt arbete. Det har gjort att projektet har
växt i storlek och att flera etapper har tillkommit efter hand.
I region Trestad har vi arbetat med flertalet skolprojekt, däribland
Belfragegatans förskola, Mulltorp skola, Vällingklockans förskola
och det senaste – Ramnerödsskolan i Uddevalla. Det sistnämnda
är ett stort projekt åt Uddevalla kommun som omfattar om- och
tillbyggnad. Projektet byggs i flera etapper och pågår under tre år,
vilket innebär att projektet kommer att stå klart i augusti 2022.
Om vi istället riktar blicken mot Göteborg fortsätter vi att arbeta
med ROT-projekt. Vi har bland annat färdigställt flerfamiljshusen
Hovås Hills åt Sverigehuset, arbetat med vindsrenoveringar, ett
stort energibesparingsprojekt åt Stena Fastigheter på Hisingen
och stamrenoveringar åt Robert Dicksons stiftelse. Under 2017
påbörjade vi arbetet med projektet Grevegården, som omfattat
både om- och nybyggnation av lägenheter, distriktskontor och
tvättstugor. De tre tvättstugorna är fristående byggnader och
de första i landet som i större skala kommer att använda kallt

”Vi lämnar ett bra år och blickar
framåt mot ett spännande 2019,
där vi ska driva fler intressanta
projekt och fortsätta att utveckla
organisationen.”
18

avjoniserat vatten vid tvätt, vilket gynnar miljön positivt. Projektet
byggs i samverkan med Familjebostäder i Göteborg.
I Varberg har vi färdigställt en rad projekt under året, däribland
Ankarhallen, återvinningscentralen Holmagärde, Kolla Parkstad
förskola och Coop i Falkenberg. Vi är nu etablerade i regionen och
har anställt både tjänstemän och yrkesarbetare under året för att
kunna fortsätta utvecklas och växa. Vi har fått flera nya projekt såsom
ett flerbostadshus i Ullared, ett köpcenter i Falkenberg, nybyggnation
av en veterinärklinik och en ombyggnad av Stadshus C i Varberg.
Inför året hade vi som målsättning att förfina våra processer och
det tycker jag vi lyckats bra med. Våra medarbetare är vår viktigaste
resurs, och vår målsättning är att stimulera till utveckling och nytänkande. Vi vill att medarbetare inom organisationen skall känna
sig trygga med att axla en ny roll som motiverar till lärande. Även
om vi upplever att marknaden har lugnat sig under sista kvartalen
i 2018, finns fortfarande ett stort behov av nya medarbetare. Kan vi
dessutom utveckla våra befintliga medarbetare, uppnår vi ofta goda
resultat.
Vi fortsätter att bygga med miljöcertifieringar i flera projekt och vårt
KMA-system, BF9K, finns därför med som ett stöd och en röd tråd i
våra projekt. Vi tror att marknaden i västra Sverige fortsatt kommer
att vara bra. En stark motor för marknaden är de enorma infrastrukturprojekt som pågår och som medför ett ökat behov av samhällsfastigheter, skolor och förskolor.
MVB Astor Bygg har ett spännande år framför sig. Tillsammans ska
vi driva fler intressanta projekt i hamn, fortsätta att utveckla vårt
erbjudande till marknaden och ta hand om varandra. Tillsammans
bygger vi framtidens städer!
HENRIK LJUNGDAHL
VD MVB ASTOR BYGG
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MVB ASTOR BYGG

HOLMAGÄRDE ÅTERVINNINGSCENTRAL, VARBERG
Uppförande av en komplett återvinningscentral på uppdrag av Varbergs Vatten AB. Anläggningen består bland annat av fyra byggnader samt
platsgjutna containerstöd med tak och solceller. Anläggningen har även försetts med spännande konstverk skapade av återvunnet material.
Återvinningscentralen invigdes oktober 2018.
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HOVÅS HILLS, GÖTEBORG
På Uggleberget i Göteborg har MVB uppfört två exklusiva flerfamiljshus med 57 lägenheter, relaxavdelning och
underliggande garage. Arkitekturen är modern och konstruerad på ett sett som gör att husen smälter väl in i bergssluttningen. Fasaden består av tegel och plåt vilket ger ett spännande inslag i omgivningen. Husen var inflyttningsklara hösten 2018. Beställare är Sverigehuset i Göteborg AB.

VÅRA MEDARBETARE

Mer än bara kollegor
Våra medarbetare och deras kompetens, erfarenhet och engagemang är vår mest värdefulla
resurs. Vi lägger därför stort fokus på att vara en attraktiv arbetsgivare och ge våra anställda
möjligheten att utvecklas både i sitt yrke och som personer.
Vårt mål är att MVB ska vara ett av landets mest attraktiva byggföretag att vara anställd i. För att nå dit ska vi inte bara erbjuda
marknadsmässig lön, säkra och trygga arbetsplatser, spännande
projekt och personlig utveckling. Alla inom MVB ska dessutom
känna sig omhändertagna och uppskattade.
Vi är övertygade om att arbetsglädje och gemenskap är nyckeln
till vår framgång. Eller som en av våra medarbetare uttryckte,
”vi är mer än bara kollegor, vi är vänner”.
PLATT ORGANISATION MED KORTA BESLUTSVÄGAR
Vi är prestigelösa och lösningsfokuserade och har skapat en organisation som är platt, där beslutsvägarna är korta för att uppmuntra till
kreativitet och eget ansvar, där våra chefer och ledare är tillgängliga,
engagerade och lyhörda. Avsaknaden av hierarkier ger ett effektivare samarbete med våra beställare och är en stor konkurrensfördel
gentemot branschens större företag.

GULLRINGSBO UTVECKLINGSAKADEMI
– KONCERNENS INTERNA LEDARSKAPSUTBILDNING
2014 skapade MVB:s ägarbolag en utbildning för nuvarande och
blivande chefer och ledare inom koncernen, Gullringsbo Utvecklingsakademi. Utbildningen är skräddarsydd och genomförs i samarbete med Handelshögskolan i Göteborg. Programmet kombinerar teori med praktik och innehåller en rad intressanta föreläsare
och projektarbeten. Ämnen som ingår är bland annat strategi och
verksamhetsstyrning, ledarskap, hållbarhet, kommunikation och
varumärke.
Erfarenhetsutbytet och samarbetet mellan deltagarna har visat
sig ge många positiva synergieffekter och en ökad förståelse för
varandras företag och arbetsuppgifter. 2018 genomfördes den
tredje omgången av akademien med 23 deltagare, 11 av dessa
var från MVB.

PERSONLIG UTVECKLING OCH KARRIÄR
Oavsett vilken yrkesroll en anställd har, ska det finnas möjlighet
till vidareutbildning och personlig utveckling. Förutom externa
branschrelaterade kurser och individuella utvecklingsprogram har
våra medarbetare möjlighet att medverka i koncernens ledarskapsutbildning, Gullringsbo Utvecklingsakademi. Ett allt tätare samarbete
mellan de regionala bolagen och med koncernens övriga företag,
har dessutom öppnat upp för ytterligare möjligheter till karriär inom
Gullringsbofamiljen.

22
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VÅRA MEDARBETARE

Josefina Larsson Jarbring,
Entreprenadingenjör på MVB Astor Bygg.

Inom MVB råder en stark företagskultur som är familjär och bygger
på gemenskap. I våra projekt är ett bra samarbete avgörande och
vi vill bygga laganda samtidigt som vi har roligt ihop. Sociala aktiviteter blir värdefulla tillfällen att lära känna varandra, till exempel
under en after work eller när vi deltar som lag i motionslopp.
Under 2018 deltog vi i Stafettvasan, Stafettvarvet och Toughest.
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FORSKNING OCH UTBILDNING

Framtidens byggande och byggare
I takt med att det blir allt fler som vill bo och verka i våra städer ökar behovet av ny teknik och smarta
lösningar för att skapa ett hållbart samhälle. På MVB vill vi vara med och driva utvecklingen och stimulera forskning inom området men även inspirera fler att vara med och engagera sig i byggandet av
framtidens städer.
SAMARBETE MED HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET
Tillsammans med Lunds universitet bedrivs forskning och utbildning i syfte att bidra till fortsatt utveckling och kunskap inom hållbart byggande. Koncernens Stiftelse för utveckling av energieffektivt byggande är till exempel en av initiativtagarna till masterutbildningen Energi- och miljöeffektiva byggnader, en utbildning
med fokus på design och konstruktion av energi- och miljösmarta
hus för kalla klimat. För att ytterligare belysa vikten av framtida
forskning inom området, instiftande stiftelsen priset Årets Framtidsbyggare som årligen belönar personer som har haft, eller förväntas
ha, en betydande roll för utvecklingen inom energieffektivt byggande. Priset är ett av Sveriges största hållbarhetspriser.
MVB genomför dessutom flera gästföreläsningar vid LTH och Malmö
Universitet i syfte att ge studenterna en mer verklighetsanknuten
utbildning och en möjlighet till inblick i byggföretagets vardag.
SAMARBETE MED YRKESSKOLOR
Det ökade behovet av nya bostäder, skolor och arbetsplatser samt
renovering av befintliga byggnader till miljöeffektiva hus, har medfört
att det idag råder brist på arbetskraft inom byggbranschen. För att
råda bot på detta behöver vi få fler ungdomar att välja byggrelaterade utbildningar och generellt höja statusen på branschens yrken.
Som ett led i att sprida information samarbetar MVB med Yrkeshögskolan där vi är representerade i utbildningens ledningsgrupp
och arbetar med skolans antagningsintervjuer samt föreläser i
entreprenörskap. Inom BYN, Byggindustrins Yrkesnämnd, är MVB
engagerat i lärlingsutbildningen för blivande yrkesarbetare.
VÅRA FRAMTIDA MEDARBETE
Universitetens och högskolornas arbetsmarknadsdagar är återkommande event där MVB medverkar. Dagarna är bra tillfällen att få
kontakt med blivande ingenjörer och sprida kännedomen om MVB
och våra erbjudanden såsom praktik och traineeprogram. Under
året har MVB varit representerade på fem arbetsmarknadsdagar på
fyra orter; LTH i Lund och i Helsingborg, Chalmers i Göteborg och
KTH i Stockholm.

24

PRAKTIK OCH EXAMENSARBETE
Praktik är en vanlig och meriterande väg till en anställning hos
oss. Årligen erbjuder vi ett antal praktikplatser antingen ute på
våra projekt eller på något av våra kontor till universitets- och
högskolestuderande. Praktiken ger studenterna möjlighet att
under utbildningen prova sin framtida yrkesroll men även en
möjlighet för oss att hitta rätt medarbetare.
I mån av resurser erbjuder vi även studenter att skriva sitt examensarbete hos oss där vi bistår med handledning under arbetets fortskridande.
Under 2018 har MVB tagit emot runt ett 30-tal praktikanter, såväl
för sommararbete och LIA (Lärandet i arbete). Förutom praktikoch lärlingsplatser från skolorna erbjuder vi praktik och arbete till
personer med lång frånvaro från arbetsmarknaden. Genom samarbete med Göteborg stad har vi under året haft fyra personer som
börjat hos oss på det sättet.
MVB: TRAINEEPROGRAM
Ett viktigt inslag i MVB:s arbete med att attrahera rätt medarbetare och kompetenser är vårt traineeprogram för nyutexaminerade
studenter och ingenjörer med ett par års arbetslivserfarenhet.
Programmet vänder sig till civilingenjörer, högskoleingenjörer och
byggnadsingenjörer och pågår under 18 månader. Förutom att
traineen får inblick i hela organisationen och möjlighet att bredda
sina kunskaper och bygga nätverk, omfattar programmet även en
parallell ledarskapsutbildning. Traineen får dessutom en mentor
från organisationen som fungerar som rådgivare, stöd och bollplank
under programmet.
MVB:s Traineeprogram är certifierat genom TraineeGuiden.
Nästa traineeprogram startar hösten 2019.
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FORSKNING OCH UTBILDNING

Ahmed Hadzimuratovic,
Hållbarhetsspecialist & certifierad miljösamordnare MVB Syd.

Under året har vi träffat hundratals studenter vid vår medverkan
på universitetens arbetsmarknadsdagar. Konkurrensen om studenerna är stor och att synas på plats är viktigt såväl för rekrytering av
praktikanter och trainees, som för att bygga MVB:s varumärke.
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Innerstad 2015

TRE VYKORT
FRÅN FRAMTIDEN
AV ALEXANDER STÅHLE

STOR BILD: Innerstad i Teknostaden 2050
Alexander Ståhle, är Tekn Dr på KTH och vd på Spacescape. Hans forskningsprojekt publicerades i boken
Alla behöver närhet: Så blir framtidens städer (Dokument Press 2016). Alexander driver nu Sveriges största
forskningsprojekt om stadens framtida gator – Smarta gator.

TRE VYKORT FRÅN FRAMTIDEN

Innerstad i Ekostaden 2050

Hur kan framtidens städer se ut? Detta undersökte jag och framtidsforskaren Noah Raford från
MIT under 2012-2016 på KTH, med stöd av forskningsrådet FORMAS. Vår uppgift var att analysera
säkerheter och osäkerheter och se hur de kan kombineras på ett realistiskt sätt. Vi frågade
4 000 experter och forskare på städer om vilka stadstrender som kan anses vara säkra och osäkra i
framtiden. Vad innebär det för biltrafiken om priset på energi går upp? Vad innebär det för byggandet
om ekonomin växer? Vad innebär en liberal eller konservativ politik för trafiken? Dessa typer av
frågor ledde oss till slut till tre huvudspår, tre scenarier som vi tror är möjliga för svenska städer
i framtiden. Med framtiden menar vi konkret år 2050.
TEKNOSTADEN – INTE SCIENCE FICTION
Tänk dig en framtid där det finns gott om energi. Den teknologiska utvecklingen har lett till nya lösningar på energiförbrukning
och energikonsumtion. Detta har fått en gynnsam effekt på den
ekonomiska utvecklingen. Småföretagande blomstrar genom
lokala innovationskluster och nya kunskapsnätverk. Inkomstnivåer
är relativt jämnt spridda. Detta är ett Star Trek-samhälle där många
har tillgång till avancerad teknologi och grundläggande service.
Men det är också ett samhälle där digitalteknik används för kontroll
och automatisering på alla nivåer. Ditt liv följs av sensorer och
datorer som analyserar och optimerar, vilket ökar möjligheterna
för social kontroll. Miljöpåverkan från nya fordon och energisamlare
är stor, men allvarlig miljöförstörelse undviks tack var avancerad
miljö-övervakning och teknik. Det här är ett höghastighetssamhälle där upplevelser och livsstilar värderas högt. Här finns en social
stress där vem som helst kan bli superstjärna över en dag för att i
nästa sekund vara helt bortglömd. Teknostaden har en relativt stark
stat och offentlig kontroll som ser till att urbana system koordineras

och optimeras. Det är ett spel mellan centraliserad socialdemokrati
och individualiserade hedonistiska livsstilar och lokala nätverk.
Staden har förtätats i centrum och regionala stadskärnor och nya
kompakta småhusområden växer upp kring storstäderna. Transportsystemet har nästan helt automatiserats med självkörande
taxi och hyrbilar. Höghastighetståg kopplar samman städer liksom
den ökande flygtrafiken. Drönare levererar lättare varor som mat,
medicin och leksaker till porten eller hustaket. Det finns knappt
några parkeringsplatser eftersom de inte behövs när alla fordon
är i ständig rörelse. Teknologin har gjort att mer plats frigjorts och
folklivet har flyttat ut på gatorna. Barnfamiljer och äldre har fått
bättre möjligheter att bo i täta stadsmiljöer, men också utanför
staden då servicen kan tillgodoses även där. Det finns dock en
högre social press i staden. Sensorer och övervakningskameror
registrerar alla rörelser och val. Livet är bekvämare men också mer
kontrollerat. Här finns otaliga kulturupplevelser och rekreationsmöjligheter för fritiden. Trafiken är säkrare och stadsmiljön tryggare
men bullernivåer och störningar har ökat.
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TRE VYKORT FRÅN FRAMTIDEN

Innerstad i Fristaden 2050

EKOSTADEN – TÄTT, GRÖNT, BILFRITT
Vi har drabbats av en energikris. Klimatförändringar och geopolitiska
konflikter har lett till att tillgången på billig energi har strypts. Den
teknologiska utvecklingen har inte avtagit, men nya tekniker måste
anpassas till bristen på energi. Mikroenergianläggningar, solceller,
vindsnurror och vattenkraftverk byggs lokalt. Energikrisen drabbar
den ekonomiska utvecklingen och tillväxten har avtagit. Småföretagande ökar för att klara lokala lösningar. Det är tuffa tider, vilket gör
att behovet av samarbete och sociala skyddsnät ökar. Inkomsterna
är lägre men den sociala ojämlikheten låg. Livet innebär mer hårt
arbete och mindre fritid. Individualismen står tillbaka till förmån för
kollektiva värderingar och lösningar. Statens kontroll ökar i syfte att
förvalta stadens markresurser. Till exempel stärks skyddet av jordbruksmark, skogsbruksmark och natur- och kulturmiljön.

FRISTADEN – BILSTADEN 2.0
Den ekonomiska tillväxten är stark. Små och stora företag växer
fram i en allt mer globaliserad värld. Här finns massor av energi att
tillgå, och i detta scenario har marknaden en huvudroll. Det betyder
att inte alla får tillgång till denna energi. Genom större marknadsstyrning fördelas energi och resurser mer ojämnt. Den statliga
kontrollen har minskat och tilliten till offentliga myndigheter har
avtagit. Gör-det-själv och lokala grannskapssamarbeten har blivit
nödvändiga för att överleva i denna konkurrensutsatta framtid, vilket
gör att individualism och småskalig kollektivism frodas. Inkomstklyftorna ökar, men resursstarka medborgare kommer uppleva en
mycket större frihet. Engagemanget för miljöfrågor minskar och med
den ökande tillgången på energi kommer ökad miljöbelastning och
ett större ekologiskt fotavtryck.

Staden genomgår en relativt stor omvandling. Perifera villaförorter
utan kollektivtrafik dör ut på grund av de höga transportkostnaderna. De omvandlas till jordbruksområden eller slumområden.
Omfattande förtätning har skett i kollektivtrafiknära lägen i innerstaden och närförorter för att färre har råd med bil. Cykel och buss
blir alternativet för fler. Inga skyskrapor byggs eftersom de är för
dyra. Bilarna, förutom de självkörande, är få vilket skapar plats för
breda cykelbanor och egna fält för kollektiva transportmedel som
buss och spårvagn. Naturen bevaras där den gör nytta för stadsborna. De flesta grönområden anläggs som kollektiva eller
kommunala stadsträdgårdar. Även gårdar och balkonger används
för odling. Där det är möjligt hålls mindre husdjur, till exempel höns.
På grund av de ökade transportkostnaderna blir staden mer lokal
och mer i samverkan med den närmaste landsbygden. Livet i staden
blir grönare och lugnare – ett slow-city – men det blir också tuffare
och mer inriktat på försörjning och arbete.

Staden förtätas i centrum där skyskrapor tillåts växa upp därför att
den mest centrala och värdefulla marken finns där. Nya villaförorter
byggs i stadens periferi. Dagens tunnelbanestadsdelar och miljonprogramområden förslummas. Offentliga resurser till kollektivtrafik
minskas och skattemedel läggs istället på bilinfrastruktur. Bilen får
mer plats, överallt i hela staden. Cykelbanor och trottoarer minskas.
Nya stadsmotorvägar byggs, men rika stadsdelar där många högutbildade bor kulturklassas och skyddas från nybyggnation. Detta
är ett bilstadsscenario där mobiliteten inte löses kollektivt eller delat
utan privat. Här finns självkörande bilar men de är inte tillgängliga för
alla. I denna stad är det bekvämt att vara bilist för den som har råd.
12 mars 2015 publicerades dessa ”tre vykort från framtiden” i
Dagens Nyheter och en omröstning på DN.se gav att 1 481 röstade
på Teknostaden, 1 447 på Ekostaden och 414 på Fristaden. Efter
hundratals föreläsningar världen över så är resultatet det samma.
Få vill ha bilstaden – Alla behöver närhet!
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Ägarkoncern med stark
familjekänsla
MVB ingår i den familjeägda koncernen Gullringsbo Egendomar vars röda tråd är att förvärva, förädla,
förvalta och skapa värde. Koncernen består av tio bolag med verksamhet inom byggentreprenader,
fastighetsförvaltning, maskinuthyrning, finansiell leasing, markanläggning, solenergi samt vård och
förvaltning av skogsegendom. Gemensamt för alla bolag är att de grundats av entreprenörer och
fortsätter, nu och i framtiden, att bedrivas med en stark familjekänsla.
KONCERNEN I SIFFROR
Gullringsbo Egendomars omsättning uppgår till cirka 3 800 miljoner kronor med ett
resultat före avskrivningar, men efter finansiella poster, på cirka 390 miljoner kronor per
år. Marknadsvärdet på gruppens fastigheter
uppskattas till drygt 7 200 miljoner kronor.
I runda tal förvaltas 500 miljonerkronor
kapital i koncernens ”försäkringskassa”.
Antalet anställda är drygt 700. Koncernen
innehar drygt 150 fastigheter med ett hyresvärde på cirka 570 miljoner kronor och ungefär 4 000 hyresavtal. Vidare ägs cirka 1 600
moduler, 17 000 maskiner och 7 000 ha skog
och mark. Byggrörelsen är en av Sveriges
största bland de privatägda.
Sammantaget är Gullringsbo Egendomar
landets största privatägda bygg- och fastighetsbolag som på traditionellt sätt, inom
koncernen, bedriver fastighets-, husbyggnads-, anläggnings- och byggmaskinrörelse.

ÅRETS FRAMTIDSBYGGARE
– ETT AV SVERIGES STÖRSTA PRISER
INOM HÅLLBAR UTVECKLING
Ett långvarigt samarbete med Lunds
universitet och internationella miljöinstitutet
ledde år 2014 till att priset Årets Framtidsbyggare initierades. Syftet med priset är att
lyfta frågan om energieffektivt och hållbart
byggande och på så sätt uppmuntra fler till
att komma med nya idéer och initiativ. Priset
delas årligen ut av Stiftelse för utveckling
av energieffektivt byggande genom en
utdelning från Familjen Eliassons stiftelse
för utveckling av god byggnadskultur,
delägare i Gullringsbo Egendomar.
Totalt delas 1,2 miljoner kronor ut årligen
till vinnare i prisets tre kategorier: Årets
Innovatör, Årets Opinionsbildare och Årets
Talanger. Priset delas ut i samarbete med
Lunds universitet och Fastighetsvärlden.

VINNARE AV ÅRETS
FRAMTIDSBYGGARE 2018
Årets Innovatör: Skanska för sitt långsiktiga
arbete med att begränsa klimateffekterna i
sina byggprojekt.
Årets Opinionsbildare: Malmö stad för
sitt långsiktiga arbete med energieffektivt
byggande, bland annat Ekostaden
Augustenborg.
Regler för skattefinansierad verksamhet
gör att Malmö stad tilldelas årets pris utan
penningbelopp.
Årets Talanger: Följande studenter från
Lunds universitet premierades för framstående masters-uppsatser inom ämnen som
rör energieffektivisering eller angränsande
ämnen. Tobias Kramer, Ance Olina, Nevila
Zaimi, Niklas Sellin, Robert Magnusson,
Danai Vogiatzi och Julia Emmrich.

MVB I ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018
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KONCERNEN

”Inom Gullringsbo värnar vi om
att alla ska känna sig som en
del i familjen. Omtanke om
varandra och en gemensam
vilja att förädla och förnya är
våra viktigaste framgångsfaktorer.”
ERIKA HELLMAN
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Dagens kontor efter renoveringen 2018. Renoveringen omfattade
främst interiören med nya ytskikt samt ny spiraltrappa och reception.

Kontoret i Munka Ljungby i slutet av 80-talet då påbyggnaden av
våningsplan två tillkom. Under 90-talet tillkom den glasade entrén.

De första åren i MVB:s
50-åriga historia
MVB:s historia börjar 1969 då smålänningen
Åke Franzén köper ett mindre rörtillverkningsbolag i Munka Ljungby. Företaget fick
namnet Munka Ljungby Väg och Rör. Verksamheten består av betongtillverkning och
anläggningsarbeten. 1973 utvecklar Franzén
verksamheten till att omfatta byggentreprenader genom förvärv av Trelleborgsbolaget.
I samband med köpet ändras företagsnamnet
till Munka Ljungby Väg och Bygg. I början av
70-talet förvärvas även en grustäkt i trakten
som än idag ägs av MVB. Verksamheten
växer och nya investeringar görs.
1985 säljer Åke Franzén bolaget till Malmöbaserade byggfirman AB Nils P. Lundh som

senare får namnet Conata-gruppen AB. Kjell
Hansson utses till VD för företaget i Munka
Ljungby. I samband med att Nils P. Lundh blir
ägare, tillkommer den nuvarande pilsymbolen med tre gula boxar i MVB:s logotyp.
I fastighetskrisens spår i början av 1990-talet
får Conata-gruppen problem, som så många
andra bygg- och fastighetsbolag. 1992 går
Nils P. Lundh i konkurs.
VD Kjell Hansson, Hans Rosengren, Ingvar
Larsson och ytterligare några medarbetare
bestämmer sig då för att köpa konkursboet. Det nybildade företaget får namnet
Mark, Väg och Bygg AB. Verksamheten är

koncentrerad till nordvästra Skåne och bland
de första större projekten som uppförs finns
äldreboendet Norregården i Ängelholm.
1999 får MVB en ny vd i Bo Tiderström. MVB
har vid denna tidpunkt 140 anställda. När
medarbetarna som varit med vid nybildningen
efter Nils P. Lundh vill sälja sina andelar, går
nuvarande ägare Hans Eliasson in och förvärvar aktierna. Familjen Eliassons ägarskap
blir starten på MVB:s rikstäckande expansion
med dagens tre regionala bolag.

NOT: Åke Franzén bor sedan många år i Ängelholm och fyller 90 år i augusti 2019.
Ingvar Larsson är fortfarande verksam inom MVB som Entreprenadchef för MVB:s anläggningsavdelning.
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Hållbara städer för
många generationer
Staden har lockat och samlat människor i alla tider och varit grunden för ekonomisk utveckling och
kulturella framsteg. Urbaniseringen har sedan dess fortsatt i hög takt och inga tecken finns på att den
ska avta. Idag står våra städer inför stora utmaningar för att skapa en hållbar ekonomisk utveckling
och ett hållbarare utnyttjande av resurser, minskad miljö- och klimatpåverkan samt att hantera globala
frågor såsom migration, trygghet och sociala klyftor.
MVB:s verksamhet är koncentrerad till staden vilket gör oss till
en bidragande aktör i skapandet av framtidens stad. Med det
följer ett ansvar som omfattar mer än bara minskad miljö- och
klimatpåverkan. De som bor och verkar i byggnader vi byggt
ska må bra. Våra medarbetare ska känna att de har en trygg och
jämställd arbetsplats och vi ska vara en god samhällsaktör genom
att bidra till en positiv utveckling i de regioner vi verkar i.
MVB:S AFFÄRSMODELL
MVB:s affärsidé är att bedriva bygg- och anläggningsverksamhet
i våra tre storstadsregioner. Vi ska växa med lönsamhet genom
att förena det lokala bolagets närhet till kunden med det stora
bolagets kapacitet. Vår vision är att vara ett av Sveriges mest
attraktiva byggföretag för våra kunder, medarbetare och ägare.
MVB:S HÅLLBARHETSARBETE
Vi är övertygade om att hållbart byggande är framtiden. Därför
ska det genomsyra hela vår verksamhet och omfatta såväl
minskad miljöpåverkan, sociala aspekter som sund ekonomi.
Som grund för vårt arbete ligger de globala mål för hållbar
utveckling, Agenda 2030, som FN antog 2016 och Sveriges
Riksdags klimatmål för vår miljö från 1999 och 2005.
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På följande sätt ska MVB:s hållbarhetsarbete skapa mervärde
för våra beställare, anställda och samhället samt minska påverkan
på vår miljö:
Miljömässig hållbarhet
• Verka för minskad energianvändning och
		 mindre utsläpp av växthusgaser.
• Bygga med hållbara material.
• Arbeta resurseffektivt och minimera avfall.
Social hållbarhet
• Tillhandahålla trygga och säkra arbetsmiljöer.
• Främja fysiskt och psykisk hälsa.
• Främja mångfald och jämlikhet på våra arbetsplatser.
• Vara en god samhällsaktör i de regioner vi verkar i.
Ekonomisk hållbarhet
• Ingå sunda affärer med lönsamhet och god tillväxt.
• Skapa långsiktiga relationer med våra beställare.
• Leverera med kvalitet och hållbara lösningar.
• Främja utvecklingen av metoder och teknik som
		 bidrar till hållbarhet.

MVB I ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

MYCKET VIKTIGT

Energianvändning
Miljöcertifiering
Könsfördelning
Åldersfördelning
Friskvård och
hälsoundersökning

Arbetsplatsolyckor
Sjukfrånvaro
Medvetna materialval

Kompetensutveckling
Sponsring
Miljöklassade fordon

VIKTIGT

VIKTIGT FÖR INTRESSENTER

HÅLLBARHETSREDOVISNING

MEDEL

HÖG

MVB:S MÖLJLIGHET TILL PÅVERKAN,
UTAN RANGORDNING

REGELVERK
MVB har formulerat ett antal policys för verksamheten som fastställer hur vi ska bidra till en hållbar utveckling. Dessa omfattar
bland annat kvalitet, miljö, arbetsmiljö, likabehandling och etik.
Våra policys finns att läsa på vår hemsida www.mvbab.se.
MVB:s hållbarhetsarbete styrs även av andra faktorer såsom
branschens överenskommelser och lagstiftningen. Arbetsmiljölagen, miljöbalken, plan- och bygglagen är exempel på lagar vi måste
förhålla oss till i vårt arbete. För miljöcertifierade byggnader tillkommer ytterligare regelverk, liksom de krav som att arbeta i enlighet
med BF9K innebär.
BF9K
MVB arbetar i enlighet med BF9K, ett lednings- och produktcertifieringssystem som ställer krav på kvalitet, miljö, och arbetmiljö. BF9K
fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering men systemet är
direkt anpassat för företag i byggbranschen, oavsett storlek.
En bärande del i systemet är att det finns krav på kontroller i
projektet som överensstämmer med gällande samhällskrav i PBL,
BBR, EKS, miljöbalken och arbetsmiljölagen.

PRIORITERADE OMRÅDEN
MVB:s hållbarhetsarbete påverkar och påverkas av anställd
personal, fackförbund, beställare, underentreprenörer, leverantörer
och myndigheter. För att få en förståelse för vilka hållbarhetsfrågor
som har betydelse och påverkar respektive grupp, har vi genomfört
en väsentlighetsanalys.
Väsentlighetsanalysen ger en bra överblick över vilka frågor vi ska
prioritera utifrån MVB:s miljömässiga, sociala och ekonomiska påverkan, företagets strategi och dess betydelse för intressegrupperna.
OM MVB:S HÅLLBARHETSREDOVISNING
MVB:s hållbarhetsredovisning omfattar alla bolag inom MVB-koncernen
och är framtagen i enlighet med gällande ÅRL (Årsredovisningslag).
Redovisningen omfattar information rörande vårt hållbarhetsarbete
inom miljö, ekonomi och sociala förhållanden.

BF9K ger våra beställare en trygghet att rätt kvalitet, hänsyn till
miljön, god arbetsmiljö och att dokumentation av projektets genomförande efterlevs. MVB har i alla sina regioner en anställd KMAansvarig för arbetet kring kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
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BOJENS FÖRSKOLA, MALMÖ
Anläggning av skol- och lekområde. Området har järnväg som tema efter de lokstallar som tidigare fanns på platsen. Stenbeläggning i form av järnvägsspår, gatubelysning skapad av järnvägsbalkar och stålbalkar med armering
för klätterväxter är några av de detaljer som använts.

HÅLLBARHETSREDOVISNING / MILJÖ

Miljö och energi
Hållbara städer är inkluderande och tillgängliga stadsmiljöer som erbjuder alla människor en attraktiv och grön livsmiljö. Vi vill vara en förebild i branschen för grönt byggande. Det innebär att vi i våra
byggprojekt ska verka långsiktigt för att förebygga föroreningar och minimera negativ miljöpåverkan.
MVB:s miljöpolicy omfattar bland annat effektiv produktion, källsortering, smarta materialval och miljökrav på våra leverantörer.
Nedan redovisas några områden som vi arbetar med för att uppfylla vår miljöpolicy.
GRÖNA ELAVTAL
Ett av våra miljömål är att alla våra kontor och byggarbetsplatser
ska ha el från förnybara källor såsom sol, vind och vatten. Arbetet
med att se över och förnya företagets elavtal påbörjades under året.
LÅG ENERGIANVÄNDNING
Genom att bygga hållbart bidrar vi till att sänka energianvändningen
för projektets framtida drift. MVB:s färdigställda nyproduktioner under
2016 och 2017, har en uppskattad energianvändning som är drygt
30 % under Boverkets byggregler (BBR). Energianvändningen för
avslutad nyproduktion under året som gått hamnade på 77 %, jämfört
med föregående års siffra på 66 %. Anledningen till att den projekterade energianvändningen har ökat beror på nya byggregler som är
något tuffare än tidigare samt att vissa beställare enbart önskar att
myndighetskraven tangeras i projektet.
LÄGRE KOLDIOXIDUTSLÄPP
Inköp från lokala samarbetspartners och leverantörer, direktleverans
från tillverkande fabrik och noggrann planering av transporter är
några metoder vi använder oss av för att minska vår klimatpåverkan
i samband med produktion.
Vi har som mål att alla våra tjänstebilar ska vara elhybrider och
att våra kontor ska ha parkeringsplatser som är försedda med laddstolpar. Vi har inte nått dit än, men är på god väg. Under året ökade
andelen tjänstebilar som är miljöklassade från 30,5 % till 40,8 %.
Ökningen beror dels på att nya bilar är utrustade med mindre
motorer, dels att de nya bilarna är hybrider.
Videomöten framför fysiska resor och att uppmuntra våra medarbetare att vid resor välja tåg framför flyg och bil, är ytterligare
sätt för oss att bidra till minskade koldioxidutsläpp. Vid lokala
möten där cykelavstånd råder kan våra medarbetare dessutom
nyttja våra nya företagscyklar.
MEDVETNA MATERIALVAL
Redan i kalkyl- och projekteringsfasen arbetar vi med att välja
sunda material och konstruktionslösningar som ska bidra till en
miljömässigt hållbar byggnad.
Eftersom material kontrolleras i någon av de tre databaserna
Byggvarubedömningen, Sunda hus eller Basta, minimerar vi
risken att bygga in farliga ämnen. Med farligt ämne avses bland
annat ämne som kemikalieinspektionen klassar som utfasningsämne och riskminskningsämne.

MATERIALDOKUMENTATION
Det är vårt ansvar som entreprenör att erbjuda våra beställare
möjligheten att få en fullständig dokumentation över inbyggda
produkter i deras fastighet. Det ger en översikt av vilka produkter
som finns, var det finns och i vilken omfattning. Dokumentationen
möjliggör en eventuell framtida sanering och omfattar även material
som används av alla våra leverantörer och underentreprenörer.
AVFALL OCH ÅTERVINNING
Miljömedvetenhet ska gälla såväl på våra kontor som på våra byggarbetsplatser. Minimering av pappersutskrifter och avfallssortering
är några åtgärder som appliceras på våra kontor för att förbättra
resursanvändningen.
På våra byggarbetsplatser har vi avtalade partners som för statistik
över avfall. När avfallet inte kan sorteras på plats, sker detta på
avtalad avfallsanläggning. För att minska mängden emballage
verkar vi för ökade krav hos våra leverantörer att både packa
smartare och att ta tillbaka emballaget för återvinning. Ökad källsortering av restprodukter samt återvinning av material på våra
byggarbetsplatser, är områden som vi kommer att arbeta med
under kommande år i syfte att nå ännu bättre resultat.
MILJÖCERTIFIERADE PROJEKT
MVB arbetar aktivt för att bidra till en hållbar utveckling och bygger
enligt de flesta miljöklassificeringarna som används i branschen.
Bland pågående projekt kan nämnas:
Kv Priorn 5 i Malmö, ett kontorshus som byggs med nivå Platinum
i det amerikanska miljöcertificeringssystemet LEED. Certifieringen
innebär bland annat mycket noggranna materialval och dokumentation samt stort fokus på smarta energilösningar. Projektet ska vara
färdigt under 2020. Beställare är Vasakronan.
Hjorthagshallen i Stockholm, en multihall i två plan som byggs med
kraven för Miljöbyggnad Guld och passivhus. Det innebär att den
uppförs med lokal energiproduktion i form av solceller, grönt tak
samt godkända byggmaterial enligt de miljökrav som staden ställer
på nya byggnader i Norra Djurgårdsstaden. Hallen uppförs med
inriktning passivhus enligt den svenska FEBY-normen. Hallen är klar
våren 2019. Beställare är Stockholm Stad, Fastighetskontoret.
Backa Brunnsbo i Göteborg, ett av Göteborgs största energibesparingsprojekt och ett led i beställarens långsiktiga hållbarhetsarbete. Projektet består av tre flerfamiljshus från 60-talets miljonprogram som totalrenoveras för att bli energieffektiva och miljövänliga. Projektet kommer att resultera i sänkta driftskostnader
och ett jämnare och skönare inomhusklimat för de boende.
Husen ska vara klara under 2019. Beställare är Stena Fastigheter.
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HOVÅS HILLS, GÖTEBORG
Två flerfamiljshus byggda med certifiering
Miljöanpassat byggande i Göteborg.

SJÖLUNDA SKOLA, LIDKÖPING
Skola F-9 certifierad enligt Miljöbyggnad Silver.
Lidköpings kommun har tagit ett aktivt
beslut att alla nybyggnationer åt kommunen ska byggas enligt Miljöbyggnad
Silver. Certifieringen innebär högre miljökrav än Boverkets byggregler. Vid miljöcertifiering Miljöbyggnad mäts huset
utifrån sexton olika värden, till exempel
energianvändning, luftkvalitet, ventilation,
ljudnivå, insläpp av dagsljus och fuktnivåer. En viktig del i certifieringen
är dokumentation av inbyggda byggnadsmaterial och att inga otillåtna
kemikalier existerar.

För Sjölunda skola innebär certifieringen
bland annat att uppvärmningen sker
genom bergvärme och att skolan är
försedd med sedumtak och en solenergianläggning. Sedumtak har många
fördelar, bland annat absorberas vatten
vilket minskar risken för översvämningar
i dagvattensystem. Sedum har även bra
isoleringsförmåga vilket skapar en jämnare inomhustemperatur, renar luft, skyddar husets tätskikt, dämpar ljud och bidrar
till biologisk mångfald.
Sjölunda skola var inflyttningsklar i
början på 2018. Beställare var Lidköpings
Kommun.

Programmet Miljöanpassat Byggande är framtaget av Fastighetsnämnden i Göteborg, i syfte
att verka för en hållbar utveckling och energisnålt byggande i kommunen. Programmet är
indelat i ett antal sakområden med beständighet
i fokus, det vill säga att byggnaden ska ha lång
livslängd.
Andra områden som berörs i programmet är till
exempel hälsa och inomhusklimat, fuktskydd,
bullerskydd och miljöpåverkan. Med det sistnämnda menas att byggnaden ska ha så lite
påverkan på miljön som möjligt under både
produktions- och brukstid. Det ombesörjer allt
från att byggnaden ska ha godkända material
enligt Byggvarubedömningen, att alla fordon
och maskiner under byggtiden ska ha godkända
drivmedel, att det finns rutiner för förvaring av
miljöskadligt avfall till krav på att skydda befintlig vegetation och ha energieffektiva installationer och vitvaror.
Hovås Hills färdigställdes september 2018.
Beställare var Sverigehuset Göteborg AB.

NYA GLÄNNINGESKOLAN, LAHOLM
Skola F-6 som byggs som Passivhus enligt Darmstadtnormen.
Passivhus är en byggteknik för att skapa
energisnåla hus. Metoden omfattar en
minimering av värmeförluster genom
bra isolering och specialfönster, effektiv
ventilation samt genom att tillvarata värme
från de som vistas i huset, elektiska apparater, belysning och instrålad sol. Det blir
därför viktigt att minimera köldbryggor,
något som lätt kan uppstå vid bland annat rörledning och dragning av elkablar.
Nya Glänningeskolan kommer även att
ha tilläggsvärme i form av bergvärme
vid riktigt kalla dagar. Skolans energiförbrukning beräknas landa på
8 - 10 kWh/(m2, år), vilket är betydligt
under gränsnivån för passivhus som
ligger på 15 kWh/(m2, år).
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För att uppfylla passivhusets höga krav
måste man även projektera så att man
inte släpper in för mycket värme som
sedan måste kylas bort.
Ett passivhus ska även vara ytsmart,
det vill säga ha ett förhållande mellan
fasadyta och golvyta som är energioptimalt. Nya Glänningeskolan byggs
därför som två enkla huskroppar i två
plan som möts i en gemensam entré.
Planlösningen kommer vara funktionell
och flexibel för att tillgodose nuvarande
och framtida verksamhetsbehov. Till
skolan byggs även en idrottshall, även
den som passivhus.
Skolan är klar sommaren 2019.
Beställare är Laholms kommun.
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PROJEKTERAD ENERGIANVÄNDNING

77 %

2017: 66 %
2016: 66 %

Andelen är ett viktat värde för samtliga MVB-bolag och enligt de byggregler
som gällde vid respektive bygglovsansökan.

ANDEL TJÄNSTEBILAR I MVB KLASSADE
SOM MILJÖBILAR

41 %

2017: 31 %
2016: 39 %

Definition av miljöbil är den som enligt Vägskattelagen (2006:227) gällde vid
införskaffandet.

GENOMFÖRDA PROJEKT MED NÅGON TYP AV
MILJÖKLASSIFICERING 2018
MILJÖBYGGPROGRAM SYD
Tingdammsskolan, Oxie
Nybyggnad skola och idrottshall
MILJÖBYGGNAD SILVER
Internationella skolan, Lund
Om och tillbyggnad av skola

MILJÖANPASSAT BYGGANDE
I GÖTEBORG
Hovås Hills, Göteborg
Nybyggnad flerfamiljshus

Kolla Parkstads förskola,
Kungsbacka
Nybyggnad förskola
Sjölunda skola, Lidköping
Nybyggnad skola
Nya Majåkerskolan, Lidköping
Nybyggnad skola
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HÅLLBARHETSREDOVISNING / SOCIALA FÖRHÅLLANDEN

Säkerhet, hälsa och trivsel
MVB:s arbetsplatser ska präglas av hög trygghet och trivsel för alla medarbetare, underentreprenörer,
leverantörer och beställare. Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare ska må bra, känna samhörighet
och arbetsglädje. Vår kultur är familjär och i takt med att vi växer kommer vi värna om att den andan
ska bestå.
NOLLVISION MOT OLYCKOR
En byggarbetsplats har ständig aktivitet och rörelse vilket kan
vara förenat med en ökad risk för skador för den enskilda medarbetaren. En säker arbetsplats har därför högsta prioritet. Vi eftersträvar att alla ska arbeta och agera med säkerheten i främsta rummet. Tillsammans med Sveriges Byggindustrier är vi med och verkar
för en nollvision mot arbetsplatsolyckor.
Förutom den arbetsmiljöstandard som samhället angivit i lagstiftning
liksom överenskommelser som gjorts mellan arbetsmarknadens
parter, har vi i vår arbetsmiljöpolicy fastlagt de säkerhetsrutiner
som ska gälla på alla våra byggarbetsplatser. Här ingår till exempel
ordnings- och skyddsregler, larmlista, protokollmall vid skyddsronder
och rutiner för handhavande av kemiska produkter. Alla MVB-bolag
har en KMA-ansvarig (kvalitet, miljö och arbetsmiljö), en viktig del
i deras arbete är identifiering av potentiella risker, föreslå förbättringsåtgärder samt implementera och följa upp det systematiska
arbetsmiljöarbetet (SAM). En säker arbetsplats är en återkommande
punkt till exempel vid våra produktionsmöten.
Arbetet mot en nollvision går i rätt riktning men kräver ytterligare
insatser för att nå målet. Under 2018 har den totala olycksfrekvensen
minskat från 5,7 % till 4,2 %. Tillbudsfrekvensen har halverats, från
3,2 % till 1,6 %.
HÖG FRISKHETSNÄRVARO
God fysisk och psykisk hälsa bland våra anställda är a och o för vår
verksamhet. Vi arbetar aktivt med förebyggande åtgärder såsom
god arbetsmiljö och friskvård för att hålla en hög friskhetsnärvaro.
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Alla medarbetare erbjuds en återkommande hälsoundersökning.
Andelen personer som utnyttjar den möjligheten är mycket hög.
Trivsel- och utvecklingssamtal är rutiner vi har för att fånga upp
och åtgärda eventuell psykisk ohälsa.
Positivt i vårt hälsoarbete är att andelen anställda som utnyttjar
frisvårdbidraget har ökat för tredje året i rad. Vi har även införskaffat
företagscyklar för att uppmuntra fler att ta cykel istället för bil när
cykelavstånd råder. Vi sponsrar även aktiviteter såsom Vasaloppet,
Toughest och andra motionslopp. Trots positiv trend kommer vi
fortsätta att arbeta för att få fler att anamma en aktivare livsstil.
HÖG TRIVSELFAKTOR
Vår inställning är att det ska vara roligt att gå till jobbet och vi
lägger ner mycket arbete på att få alla att känna sig inkluderade
och sedda. Som verktyg för att stämma av hur företagen och
våra medarbetare mår samt identifiera och agera för att vidta förbättringar, genomförs årligen medarbetarsamtal samt medarbetarundersökningar med regelbundna intervaller.
SAMHÄLLSENGAGEMANG MED LOKAL PRÄGEL
MVB:s affärsidé består av lokal verksamhet med goda och nära
relationer till beställare och marknad. Vårt samhällsengagemang
går hand i hand med vår strategi. Vi har valt att ge vårt stöd till
organisationer och föreningar vars verksamhet är positiv för de
regioner vi verkar i, samt till projekt som ligger i linje med MVB:s
vision att vara en god samhällsmedborgare och arbetsgivare.
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OLYCKS- OCH TILLBUDSFREKVENS
% PER 100 000 ARBETSTIMMAR
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NOT: Kategorin tillbud omfattar en händelse som skulle kunna leda till en skada
eller ett olycksfall men där ingenting hände. Kategorin olycka omfattar både mindre
händelser som till exempel skärsår, vrickningar och blåmärken till allvarligare skador.

ANTAL ANSTÄLLDA SOM UTNYTTJAT FRISKVÅRDSBIDRAGET

46%

2017: 41 %
2016: 34 %

SJUKFRÅNVARO
%
7
6
5
4
3
2

KORTTID OCH LÅNGTIDSSJUKFRÅNVARO

1

ENBART KORTTIDSSJUKSKRIVNINGAR

0
2016

2017

2018

2018 ÅRS SPONSRING
Bike for Life (Barncancerfonden)
Frölunda Hockeys ungdomsverksamhet
Hammarby Bandy
IK Sävehof Handboll
Karate VM Göteborg 2019
Klubb 1904 IFK Göteborgs
ungdomsverksamhet
Malmö GK

Näringslivet möter förorten
(ungdomsaktiviteter)
Parasport (handikappidrott)
Rögle BK
STCC (Oliver Söderström)
Torekovs GK
Trelleborgs FF
Villa Lidköping Bandy
Väst Alpin

MVB OCH NÄRINGSLIVET MÖTER
FÖRORTEN
MVB var representerat under Näringslivet Möter Förorten, en event-baserad
rörelse för integration och mot segregation. Syftet med eventet är att föra
samman människor som inte möts så
ofta, om ens aldrig, och få dem att mötas
och lära känna varandra på lika villkor.
Huvudeventet är en schackturnering i
par där varje näringslivsrepresentant paras ihop med en ungdom från förorten.
Paren samarbetar genom att spela vartannat drag utan att konversera sinsemellan om dragen men gärna om annat.
MVB representerades av Lars Göran
Eklund som tävlade med Nabil Dogan
från Gunnetorpsskolan i Tuve. Eventet
gick av stapeln i Nordstan, Göteborg,
fredagen den 27 april. Efter en spännande tävling lyckades Lars Göran och Nabil
vinna hela turneringen.
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HÅLLBARHETSREDOVISNING / LIKABEHANDLING

Frida Vesterberg, platschef och Patrik Persson, arbetsledare MVB Syd.

Likabehandling och mångfald
Vår övertygelse är att en organisation mår bra av och blir mer dynamisk när dess medarbetare har
en balanserad sammansättning av olika bakgrunder, erfarenheter, åldrar och kön. Vid extern eller
intern rekrytering ska alla sökande ges samma chans oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion
eller sexuell läggning.
MVB:s jämställdhets- och likabehandlingspolicy ligger till grund för
vårt arbete med likaberättigande och respekt för mänskliga rättigheter. Policyn omfattar bland annat att alla arbetar under samma
förutsättningar och på lika villkor inom likartade befattningar och att
vi målmedvetet ska arbeta för att motverka alla typer av trakasserier
och psykisk ohälsa.
MVB:s Likabehandlingsplan omfattar en handlingsplan med aktiviteter
för de kommande åren för att motverka diskriminering och främja lika
rättigheter och möjligheter på våra arbetsplatser. Planen följer de krav
som ställs på en arbetsgivare enligt Diskrimineringslagen.
EN UNG ORGANISATION I TILLVÄXT
MVB är ett kunskapsbaserat företag och konkurrensen om duktiga
och engagerade medarbetare i branschen är hög. Det är därför
viktigt att vi kan behålla vår personal samt attrahera nya medarbetare. Vi arbetar aktivt med att skapa en hög trivselfaktor på våra
arbetsplatser och att erbjuda olika former av personalförmåner
som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare.
Personalomsättningen har dock ökat något under året till 20,4 %
(2017 19,8 %). Vi ser att gruppen yrkesarbetare i högre utsträckning
har en tendens att flytta på sig under den rådande konkurrens som
nu finns på marknaden. Vi är måna om att våra medarbetare stannar
kvar hos oss och kommer därför ta fram åtgärder för att försöka
minska personalomsättningen inom denna yrkeskategori.
Vi har totalt sett blivit fler i organisationen. Under 2018 ökade
antalet anställda inom MVB med 3,5 %. Vi är nu totalt 497 st.
Även om antal anställda i ålderskategorin 18-29 år minskat något
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jämfört med tidigare år, representerar den fortfarande 25 % av det
totala antalet. 49,3 % av samtliga medarbetare på MVB är i åldern
18-39 år, vilket styrker att MVB är ett företag som satsar på unga
människor.
FORTSATT FÅ KVINNOR I BRANSCHEN
Regeringen har satt ett mål att år 2030 ska minst 25 % av de som
anställs i bygg- och anläggningsbranschen vara kvinnor. Bra tycker
vi, även om MVB är långt ifrån den siffran. Glädjande nog kan vi
dock notera att antalet kvinnliga studenter på landets byggutbildningar ökar för varje år, vilket, om rätt skött, bör resultera att vi får
fler kvinnliga sökande till våra lediga tjänster.
Andelen kvinnor som är anställda i MVB är 6,6 % (7,1 % 2017).
Nedgången beror framförallt på att vi totalt blivit fler och att de flesta
nyanställningar varit män. Precis som branschen i stort är merparten
av våra kvinnliga medarbetare tjänstemän och inom administration.
Under 2018 hade MVB tre kvinnliga yrkeshantverkare i produktionen, vilket är 33 % fler än föregående år.
Vi har på olika sätt försökt bidra till att få fler kvinnor att välja byggbranschen. Detta har uttryckt sig i att vi har haft ett kvinnligt fokus
på våra arbetsmarknadsdagar, producerat en film om våra kvinnliga
medarbetare som vi publicerat i våra sociala kanaler samt gått in
som sponsor för Isabellestipendiet. Under 2019 startar vi även upp
ett kvinnligt traineeprogram där traineen får en kvinnlig mentor från
vår produktion.
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ISABELLESTIPENDIET 2018
Som ett led i att verka för fler kvinnor i
byggbranschen, valde MVB att sponsra
Isabellestipendiet 2018. Stipendiet riktar sig till kvinnor som arbetar och vill
utvecklas inom byggbranschen. Stipendiets syfte är att uppmuntra fler kvinnor
att utbilda sig till hantverkare och lyfta
de som redan är yrkesverksamma som
goda kvinnliga förebilder. Målet med
stipendiet är också att det ska bidra till
en vidare diskussion om en mer framtida
jämställd byggbransch.

KÖNSFÖRDELNING INOM MVB

93,4 %
6,6 %

2017: 92,9 %
2016: 93,3 %

Stipendiet, på 20 000 kronor, instiftades 2011 av inredaren, snickaren och
programledaren Isabelle McAllister som
är känd från tv-program som Äntligen
hemma, Sommartorpet och Fixa rummet.

2017: 7,1 %
2016: 6,7 %

2018 års pristagare blev plåtslagaren
Mathilda Klinger Danielsson. Priset
delades ut i samband med invigningen
av Hem, Bostadsrätt och Villa-mässan
i Stockholm 11 oktober. MVB hade
nominerat Hilda Bengtsson, snickare
på Byggserviceavdelningen i Munka
Ljungby.
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KV. SPELBOMSKAN, STOCKHOLM
Fastighet från 1929 som varsamt renoverats och byggts om till högstadieskola. Huset är designat av Erik Lallerstedt och är blåklassificerat
enligt Stadsmuseets kvalificering för kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Klassningen medför bland annat att fasaden inte får förvanskas.
Skolan invigdes hösten 2018.
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HÅLLBARHETSREDOVISNING / ETIK

Andreas Gudmundsson, Platsingenjör MVB Öst.

Ansvar, trygghet
och förtroende
MVB ska vara en pålitlig, professionell och ansvarsfull samarbetspartner och arbetsgivare. Vi följer
god affärssed, gällande lagstiftning och de etiska regler som gäller för alla bolag inom AB Gullringsbo
Egendomar.
Vår verksamhet bygger på att våra beställare känner sig trygga med
att göra affärer med oss. Inom koncernen råder nolltolerans mot alla
former av korruption. Vi stödjer branschorganisationens arbete för
en sund bransch samt har definierat interna regler för representation och gåvor. För att säkerställa att vi lever som vi lär, går vi årligen
igenom våra etiska föreskrifter med medarbetare i beslutande
befattningar.

KVALITETSSÄKRADE ARBETSPLATSER
Som ett led i att säkerställa att leverantörer och underentreprenörer
(UE) följer branschens riktlinjer och våra krav, har vi valt att i vår
produktion enbart samarbeta med företag som är godkända enligt
UE 2015. Godkända företag skall ha avtal med Sveriges Byggindustrier, vara godkända för F-skatt etc. samt inte ha några pågående
tvister eller obetalda skulder avseende skatter och avgifter. Vidare
är föranmälan samt elektronisk registrering av in- och utpassering
i enlighet med ID06 naturligtvis obligatoriskt på alla våra byggarbetsplatser.
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HÅLLBARHETSREDOVISNING / RISKANALYS

Identifiera och hantera risker
Det är viktigt att identifiera och hantera risker som kan påverka hållbarhetsarbetet och vår lönsamhet.
Riskanalys är ett ständigt pågående arbete med tanke på det stora antal projekt som påbörjas,
genomförs och avslutas inom MVB.
IDENTIFIERAT RISKOMRÅDE

BESKRIVNING AV POTENTIELL RISK

HUR VI HANTERAR IDENTIFIERADE RISKER

ARBETSPLATSOLYCKOR

Arbetsplatsolyckor och tillbud
inträffar på någon av våra arbetsplatser.

Kontinuerlig bevakning av säkerheten genom
regelbundna skyddsronder och systematiskt
arbetsmiljöarbete.

KÖNSFÖRDELNING

Könsfördelningen inom företaget ökar
inte inom snar framtid. Risken beror på
den låga andelen yrkesarbetande kvinnor
i branschen.

Delta på arbetsmarknadsmässor i syfte att
presentera byggbranschen och MVB som
potentiell arbetsgivare.

MEDVETNA
MATERIALVAL

Potentiella produkter innehållande
farliga ämnen för människor eller natur
byggs in i våra projekt.

Kontinuerligt kontrollera tilltänkta byggprodukter mot någon av de webbaserade databaserna som används i branschen (Byggvarubedömningen, Basta eller Sunda hus).

KORRUPTION

Medarbetare tar emot mutor från
potentiella underentreprenörer och/eller
materialleverantörer.

Kontinuerliga antikorruptiva säkerhetsåtgärder
i form av:
• återkommande genomgång av etikregler
med medarbetare
• strikt attestordning eller minst två medarbetare som granskar avtal gällande inköp
före godkännande
• sprida inköp till flera entreprenörer och
leverantörer

SVARTARBETE
PÅ VÅRA ARBETSPLATSER

Förekomsten av svartarbete på någon
av våra arbetsplatser.

Enbart samarbeta med företag som är
godkända enligt UE 2015 genom kontroll
före inköp.
Tillämpa ID06 med föranmälan och loggning
för in- och utpassering från våra arbetsplatser.
Kräva att alla anställda medarbetare, inhyrd
personal och underentreprenörers personal
har sitt ID06 identitetskort väl synligt.
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FINANSIELLA RAPPORTER

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Härmed får styrelsen i MVB Holding AB avlämna årsredovisning och koncernredovisning för
räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31.							
KONCERNEN
INFORMATION OM VERKSAMHETEN
Bolaget är ett helägt dotterbolag till AB Gullringsbo Egendomar,
556213-5748. Bolaget bedriver, genom sitt dotterföretag MVB Syd
AB, byggverksamhet i Skåneregionen. I rörelsen finns också eget
grustag och egna entreprenadmaskiner. Genom dotterföretaget
MVB Öst AB bedrivs byggverksamhet i Stockholmsregionen 		
och genom dotterdotterföretaget MVB Astor Bygg AB bedrivs		
byggverksamhet i Göteborgsregionen, Skaraborg och Trestadsregionen.							

MVB Väst AB och MVB Backgården AB är vilande bolag.		
Dotterbolaget MVB Syd AB har utarrenderat den grus- och
bergtäktverksamhet som tidigare bedrivits enligt 12 kap 1 § miljöbalken. Tillståndet gäller t.o.m. 2025-12-31. Påverkan på miljön
består främst av förändringen i landskapet.

HÅLLBARHETSREDOVISNING

				

Samtliga regioner i MVB-koncernen utvecklas väl och alla
redovisar överskott för 2018.

Koncernen upprättar hållbarhetsredovisning i enlighet med
ÅRL kap 6 §12. Hållbarhetsrapporten är publicerad på
www.mvbab.se/om-mvb/hallbarhet. 				

FINANSIELLA DATA OCH NYCKELTAL (KKR)

Årets fakturering
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet

2014

2015

2016

2017

1 678 769
31 546
705 197
24 %

1 841 559
58 892
618 090
31 %

1 840 545
35 018
714 731
30 %

2 293 730
55 758
822 219
30 %

MODERBOLAGET
FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION (KR)
Styrelsen föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen:
Balanserade vinstmedel
Årets resultat
		

33 733 869
3 761 288
37 495 157

disponeras på följande sätt:
Utdelas till aktieägaren
Balanseras i ny räkning
		

0
37 495 157
37 495 157

Ett koncernbidrag har lämnats med 50 000 000 kronor till AB Gullringsbo Egendomar.
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2018
2 689 965
100 632
979 482
28%

FINANSIELLA RAPPORTER

STYRELSENS YTTRANDE ÖVER DEN FÖRESLAGNA VINSTUTDELNINGEN
Den föreslagna värdeöverföringen reducerar bolagets soliditet
till 28 %. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet
fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget
bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå.
Styrelsens uppfattning är att den föreslagna värdeöverföringen ej
hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång
sikt, ej heller fullgöra sina erforderliga investeringar. Den föreslagna

värdeöverföringen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som
anförs i ABL 17 kap 3§2-3 st. (försiktighetsregeln)
Tillämpade redovisningsprinciper och nyckeldefinitioner framgår av
not 17. Bolagets och koncernens resultat och ställning per balansdagen framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med
tillhörande notanteckningar.			

EGET KAPITAL MODERBOLAGET (KKR)
AKTIEKAPITAL

Belopp vid årets ingång

BUNDNA RESERVER

444

FRITT EGET KAPITAL

7 407

43 733

Årets utdelningar			
Årets resultat			
Belopp vid årets utgång
444
7 407

-10 000
3 762
37 495

Aktiekapitalet består av 4.445 aktier med kvotvärde 100 kr per aktie.

EGET KAPITAL KONCERNEN (KKR)
AKTIEKAPITAL

ÖVRIGT
TILLSKJ. KAP.

Belopp vid årets ingång		
444
6 274
Årets utdelningar				
Årets resultat				
Belopp vid årets utgång		
444
6 274

ANNAT EGET KAP.
INKL ÅRETS RES.

237 698
-10 000
39 571
267 269

MVB I ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

SUMMA EGET KAP.
MODERF. ÄGARE

244 416
-10 000
39 571
273 987
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING (KR)

2018

2017

Nettoomsättning		
Försäljnings- och administrationskostnader
1, 17
Rörelseresultat		

3 472 519
-14 399 182
-10 926 663

3 000 000
-8 629 700
-5 629 700

Anteciperad utdelning från dotterbolag 		
Nedskrivning aktier i dotterföretag		
Ränteintäkter		
Räntekostnader		
Resultat efter finansiella poster		

10 000 000
0
0
0
-926 663

10 000 000
0
63
0
4 370 363

Erhållna koncernbidrag		
Lämnade koncernbidrag		
Skatt på årets resultat		
ÅRETS RESULTAT		

55 000 000
-50 000 000
-312 049
3 761 288

27 000 000
-22 500 000
-90 039
8 780 324
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FINANSIELLA RAPPORTER

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (KR)
2018
		

NOT

2017

2018-12-31
2017-12-31
2018-12-31	

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
4
			

10 968
10 968

27 937
27 937

Finansiella anläggningstillgångar		
Aktier i dotterföretag
6
			
Summa anläggningstillgångar		

29 500 002
29 500 002
29 510 970

29 500 002
29 500 002
29 527 939

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar på koncernföretag		
Fordringar på dotterbolag		
Skattefordran		
Övriga kortfristiga fordringar		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
5
		
Kassa och bank
8
Summa omsättningstillgångar		
SUMMA TILLGÅNGAR		

0
89 159 750
0
555 166
8 280
89 723 196
766 731
90 489 927
120 000 897

0
47 260 374
176 786
447 640
0
47 884 800
1 032 914
48 917 714
78 445 653

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital		
Bundet eget kapital
Aktiekapital		
444 500
444 500
Överkursfond		
7 406 750
7 406 750
			
7 851 250
7 851 250

Fritt eget kapital
Balanserade vinstmedel		
Årets resultat		
			
Summa eget kapital		

33 733 869
3 761 288
37 495 157
45 346 407

34 953 545
8 780 324
43 733 869
51 585 119

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		
Skulder till koncernföretag		
Skatteskuld		
Skulder till moderbolag		
Skulder till dotterbolag		
Övriga kortfristiga skulder		
Upplupna kostnader
12
			
Summa skulder		
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

229 550
0
45 224
50 000 000
20 581 400
211 071
3 587 245
74 654 490
74 654 490
120 000 897

189 771
0
0
2 000 000
20 581 400
272 429
3 816 934
26 860 534
26 860 534
78 445 653
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FINANSIELLA RAPPORTER

KASSAFLÖDESANALYS (KKR)
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2018

2017

2018

2017

100 632

55 758

-927

4 370

4 786
13 623
-50 000
-8 153

4 600
2 909
-2 000
-5 211

17
0
5 000
-312

40
0
4 500
-90

60 888

56 056

3 778

8 820

-111 393
83 261
68 906
101 662

-29 068
632
64 189
91 809

-41 838
40
47 754
9 734

18 408
-26
-17 294
9 908

Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
-1 925
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
-12 986
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
1 275
Kassaflöde från investeringsverksamheten
-13 636

-2 142
-26 532
634
-28 040

0
0
0
0

0
0
0
0

Finansieringsverksamheten
Effekt vid avyttringar av koncernföretag
Amorteringar
Lämnade utdelningar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0		
0
-10 000
-10 000
-10 000
-10 000

-10 000
-10 000

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflöde
Avskrivningar
Förändring avsättningar
Koncernbidrag netto
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring fordringar
Förändring leverantörsskuld
Förändring övriga kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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10 675
0
-10 000
675
88 701
296 423
385 124

53 769
242 654
296 423
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-266
1 033
767

-92
1 125
1 033

FINANSIELLA RAPPORTER

KONCERNENS RESULTATRÄKNING (KKR)

		

2018

2017

NOT		

Successiv vinstavräkning
Nettoomsättning		
Kostnad för produktion och förvaltning
1, 2
Bruttoresultat		

2 689 965
-2 544 461
145 504

2 293 730
-2 198 113
95 617

Försäljnings- och administrationskostnader
1, 17
Rörelseresultat		

-44 869
100 635

-39 893
55 724

Ränteintäkter		
Räntekostnader		
Resultat efter finanasiella poster		

60
-63
100 632

171
-137
55 758

Lämnade koncernbidrag		
Skatt på årets resultat
14
ÅRETS RESULTAT		

-50 000
-11 061
39 571

-2 000
-13 009
40 749
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FINANSIELLA RAPPORTER

KONCERNENS BALANSRÄKNING (KKR)
2018
		

2017

2018-12-31
2017-12-31
NOT		

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
3
			

6 536
6 536

9 742
9 742

Materiella anläggningstillgångar		
Byggnader och mark
4
Maskiner och inventarier
4
			

5 554
2 978
8 532

5 710
2 873
8 583

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar
7
Kapitalförsäkringar
9
Uppskjutna skattefordringar
10
			
Summa anläggningstillgångar		

8
37 961
9 882
47 851
62 919

8
69 895
17 522
87 425
105 750

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Upparbetade men ej fakturerade intäkter
2
Kundfordringar		
Fordringar koncernföretag		
Skattefordringar		
Övriga kortfristiga fordringar		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
5
		
Kassa och bank
8
Summa omsättningstillgångar		
SUMMA TILLGÅNGAR		

8 659
470 577
31 387
7 998
4 966
7 852
531 439
385 124
916 563
979 482

0
401 044
2 102
9 302
1 664
5 934
420 046
296 423
716 469
822 219
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FINANSIELLA RAPPORTER

FORTS.

KONCERNENS BALANSRÄKNING (KKR)
2018

		

2017

2018-12-31
2017-12-31
NOT		

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital		
Aktiekapital		
444
444
Övrigt tillskjutet kapital		
6 274
6 274
Annat eget kapital inklusive årets resultat		
267 269
237 698
Summa eget kapital hänf till moderföretagets ägare		
273 987
244 416
Minioritetsintresse		
-
Summa eget kapital		
273 987
244 416
Avsättningar
Avsättning uppskjuten skatt		
Övriga avsättningar
13
			

47 777
43 327
91 104

43 138
72 441
115 579

Kortfristiga skulder
Fakturerade men ej upparbetade intäkter
11
Leverantörsskulder		
Skulder till moderbolag		
Skulder koncernföretag		
Övriga skulder		
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
12
			
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

56 922
306 383
50 000
16 931
75 357
108 798
614 391
979 482

87 308
223 122
2 000
6 139
61 465
82 190
462 224
822 219
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NOTER

NOTER (KKR)
NOT 1 – PERSONAL
KONCERNEN
		

MODERBOLAGET

2018

2017

2018

36
461
497

34
446
480

2
0
2

2
0
2

8 205
3 057
5 999
17 261

5 695
2 136
2 358
10 189

181
43
0
224

0
0
0
0

223 255
73 607
23 472
320 334
337 595

210 784
68 794
19 387
298 965
309 154

1 079
395
191
1 665
1 889

736
259
115
1 110
1 110

Ersättning till revisorerna		
Revisionsuppdraget
592
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
95
Övriga tjänster
0
		
687

534
26
0
560

60
0
0
60

Medelantalet anställda har under året uppgått till:
Kvinnor
Män
		
Personalkostnader har uppgått till:
Styrelse och verkställande direktör
Lön och ersättningar
Sociala kostnader (inkl. löneskatt)
Pensionskostnader
		

Övriga anställda
Lön och ersättningar
Sociala kostnader (inkl. löneskatt)
Pensionskostnader
		
Totalt för bolaget

NOT 2 – UPPARBETAD MEN EJ FAKTURERAD INTÄKT

Upparbetade intäkter
Fakturerade belopp
		

2018-12-31

2017-12-31

519 645
-510 986
8 659

0
0
0

2018

2017

9 742
0
-3 206
6 536

12 948
0
-3 206
9 742

Se även not 17.

NOT 3 – GOODWILL KONCERNEN

		
Ingående bokfört värde
Årets inköp/förvärv
Årets avskrivningar
Utgående anskaffningsvärde

Goodwillposten uppstod i samband med förvärven av Astor Bygg AB samt MVB Backgården AB
och har omräknats i enlighet med regelverket K3.			
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2017

60
0
0
60

NOTER

FORTS.

NOTER (KKR)

NOT 4 – ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR KONCERNEN
2018-12-31
BYGGNADER
& MARK

2017-12-31

MASKINER &
INVENTARIER

BYGGNADER
& MARK

15 889
1 924
-3 796
14 017

8 615
0
0
8 615

Ingående anskaffningsvärde
Årets inköp/förvärv
Avyttringar och utrangeringar
Utgående anskaffningsvärde

8 615
0
0
8 615

Ingående avskrivningar enligt plan
Avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående avskrivningar enligt plan
Utgående planenligt restvärde
Varav mark

2 905
13 016
0
-3 401
156
1 424
3 061
11 039
5 554
2 978
2 405		

Oavskrivet uppskrivningsbelopp och
koncernmässigt övervärde

965

0

MASKINER &
INVENTARIER

16 979
2 143
-3 233
15 889

2 750
14 376
0
-2 581
155
1 221
2 905
13 016
5 710
2 873
2 405	

981

0

AVSKRIVNING ENLIGT PLAN SKER MED FÖLJANDE PROCENTSATSER
Maskiner
Inventarier
Goodwill
Koncernmässigt övervärde
Byggnader

20-33 %
20-33 %
10-20 %
20 %
2%

LEASING AV MASKINER OCH INVENTARIER
		
Anskaffningsvärde
Leasingavgifter

2018-12-31
34 447
7 403

2017-12-31
24 252
6 146

NOT 5 – FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
KONCERNEN
		
Förutbetalda kostnader
Övriga interimsfordringar
		

MODERBOLAGET

2018

2017

2018

6 469
1 383
7 852

4 898
1 036
5 934

8
0
8
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0
0
0
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NOTER

FORTS.

NOTER (KKR)

NOT 6 – AKTIER I DOTTERBOLAG
BOKFÖRT VÄRDE
ANDEL

ANTAL

100 %

217 500

MVB Astor Bygg AB		

1 000

MVB VÄST AB
Kapitalförv. i Beddingestrand AB
MVB Backgården AB
MVB SYD AB
MVB ÖST AB

100 %
100 %
100 %
100 %

500
20 000
31 000
20 000

ORG. NR.

SÄTE

556448-9176

Göteborg

556527-8198

Göteborg

2018

2017

875

875

556967-4814
556729-1124
556076-1214
556295-7505

Ängelholm
50
50
Lidköping
10 000
10 000
Ängelholm
13 075
13 075
Stockholm
5 500
5 500
Kapitalförvaltning i Älvsjö AB		
1 000
556791-8767
Stockholm			
					
29 500
29 500

NOT 7 – AKTIER OCH ANDELAR KONCERNEN
BOKFÖRT VÄRDE

		

ANDEL

ANTAL

ORG. NR.

SÄTE

2018

Ängelholms Näringsliv AB
4%
15
556255-5093 Ängelholm
													

2017

8
8

8
8

NOT 8 – KASSA OCH BANK
KONCERNEN
		
Kassa och bank
Fordran på AB Gullringsbo Egendomars konc. kto.
		

MODERBOLAGET

2018

2017

2018

1 454
383 670
385 124

1 103
295 320
296 423

0
767
767

NOT 9 – KAPITALFÖRSÄKRINGAR KONCERN

		

2018-12-31

2017-12-31

Kapitalförsäkring
		

37 961
37 961

69 895
69 895

Marknadsvärde

46 088

81 007

Föregående års avsättningar för ej tryggade pensionsåtagande har säkrats via företagsägd
kapitalförsäkring.
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2017
0
1 032
1 032

NOTER

FORTS.

NOTER (KKR)

NOT 10 – UPPSKJUTNA SKATTEFORDRINGAR

		

2018-12-31

Pensionsavsättningar

2017-12-31

9 882

17 522

Den uppskjutna skattefordran beräknas kunna användas i den takt den framtida pensionen
utbetalas. Skattesatsen har omräknats till 20,6 %.

NOT 11 – FAKTURERAD MEN EJ UPPARBETAD INTÄKT

		

2018-12-31

2017-12-31

Upparbetade intäkter
Fakturerade belopp
		

1 230 808
1 287 730
56 922

1 473 130
1 560 438
87 308

Se även not 17.

NOT 12 – UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
KONCERNEN
		
Löne- och lönebikostnader
Förutbetalda intäkter
Upplupna entreprenadkostnader
Övrigt
		

MODERBOLAGET

2018

2017

2018

2017

72 202
194
34 284
2 118
108 798

64 374
181
15 818
1 817
82 190

3 523
0
0
65
3 588

3 757
0
0
60
3 817

NOT 13 – AVSÄTTNINGAR KONCERN

		
Avsättning återställandet av grustag, samt
garantireserv för avslutade entreprenader
Avsättning för pensionsåtaganden
		

2018

2017

1 335
41 992
43 327

1 470
70 971
72 441
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NOTER

FORTS.

NOTER (KKR)

NOT 14 – ÅRETS SKATTEKOSTNAD KONCERNEN

		

2018

2017

Avsättning för uppskjuten skatt
Avsättning skattefordran pensionsavsättning
Aktuell skatt
		

2 908
0
8 153
11 061

7 798
0
5 211
13 009

Redovisat resultat
Skatt enligt gällande skattesats 22 %
Ej avdragsgilla kostnader
Utnyttjande av förlustavdrag ej tid. aktiverat
Ej skattepliktiga intäkter
Schablonintäkt
Redovisad effektiv skatt
		

50 632
11 139
2 309
0
-2 441
54
11 061
22%

53 758
11 827
1 112
0
0
70
13 009
24 %

NOT 15 – STÄLLDA PANTER
KONCERNEN
		

MODERBOLAGET

2018

2017

2018

Långfristig skuld till kreditinstitut
Fastighetsinteckningar
Aktier i dotterbolag

0
0

0
0

0
875

0
875

Tryggande av pensionsåtagande
Kapitalförsäkring

37 961

69 895

0

0

0
27 856
65 817

0		
51 856
0
121 751
875

Beviljad checkkredit och garantier i bank
Fastighetsinteckningar
Företagsinteckningar
		

2017

0
875

NOT 16 – EVENTUALFÖRPLIKTELSER
KONCERNEN
		
Entreprenadgaranti
Borgen för entreprenad till dotterbolag
Proprieborgen ställd för dotterbolagens garantier

60

MODERBOLAGET

2018

2017

2018

2 560
0
0

0
0

7 700
35 000
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2017

7 700
35 000

NOTER

FORTS.

NOTER (KKR)

NOT 17 – REDOVISNINGSPRINCIPER & NYCKELTALSDEFINITIONER
Års- och koncernredovisningarna upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 				
INTÄKTER
Tjänsteuppdrag – Koncernen
För entreprenader till fast pris redovisas de inkomster och utgifter som är hänförliga till en utförd entreprenad som intäkt respektive
kostnad i förhållande till entreprenadens färdigställandegrad på balansdagen (successiv vinstavräkning). En entreprenads färdigställandegrad bestäms genom att nedlagda utgifter på balansdagen jämförs med beräknade totala utgifter. I de fall utfallet av en
entreprenad inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter endast i den utsträckning som motsvaras av de uppkomna
entreprenadkostnaderna som sannolikt kommer att ersättas av beställaren. En befarad förlust på en entreprenad redovisas omgående
som kostnad. T.o.m. 2013 redovisades tjänsteuppdrag till fast pris i enlighet med inkomstskattelagens bestämmelser. Inkomster och utgifter
från uppdrag till fast pris redovisas under uppdragets löptid som pågående arbeten i balansräkningen och resultatredovisades först då
uppdraget slutförts.
För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfört uppdrag som intäkt i takt med att arbete utförs och
material levereras eller förbrukas, tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
INKOMSTSKATTER
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de
skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra
framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.
Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion
som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. På grund av
sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
Koncerngoodwill skrivs av linjärt över 10 år.			
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt
kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den
gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas
upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som
kostnader. Realisationsvinst resp förlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som övrig rörelseintäkt resp övrig rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar. De olika komponenterna i byggnaderna
skrivs av under 5 - 100 år beroende på komponent.
LEASINGAVTAL
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är finansiella eller
operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. Eftersom dessa leasingavtal är oväsentliga på
koncernnivå har ingen justering gjorts på koncernnivå. På AB Gullringsbo Egendomars nivå är alla interna leasingavtal redovisade
som tillgångar.		
FINANSIELLA INSTRUMENT
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga placeringar,
leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.			
Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka
klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda
osäkra fordringar.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader.			
Aktier och andelar i dotterföretag
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår
köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott och koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet
när de uppkommer. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt.				
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NOTER

FORTS.

NOTER (KKR)

FORTS. NOT 17 – REDOVISNINGSPRINCIPER & NYCKELTALSDEFINITIONER
AVSÄTTNINGAR
Företaget gör en avsättning när det finns en legal eller informell förpliktelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.		
KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört ineller utbetalningar. Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, även koncernkonto.
NYCKELT ALSDEFINITIONER
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.				
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REVISIONSBERÄTTELSE

REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsstämman i MVB Holding AB, org.nr 556616-5295
RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERNREDOVISNINGEN
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för MVB Holding AB för år 2018.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2018
och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att
likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ än att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på Revisorsnämndens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisorsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
MVB Holding AB för 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
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Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att
bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta,
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsnämndens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisorsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
Stockholm den 19 mars 2019
PRICEWATERHOUSECOOPERS AB
MADELEINE EDBERG
AUKTORISERAD REVISOR
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Styrelse

MARIE BUCHT TORESÄTER
född 1967
Vd Novi Real Estate

STURE KULLMAN
född 1952
Ordförande
Övriga styrelseuppdrag:
Ordförande i AB Gullringsbo Forestry, ANLAB,
Annell Ljus och Form AB, CRM Currency Risk
Management AB, Torslanda Entreprenad AB
och Novi Real Estate AB.

Övriga styrelseuppdrag:
Ledamot i Nyfosa AB.

Övriga styrelseuppdrag:
Ordförande i Aranäs KB och Ekan AB.

Övriga styrelseuppdrag:
Ordförande i AB Gullringsbo Egendomar
och Familjen Eliassons stiftelse för utveckling
av god byggnadskultur.
Ledamot i AB Gullringsbo Forestry,
Näringslivsrådet i Energi- och Miljöeffektiva
Byggnader vid LTH Campus, Stiftelsen för
energieffektivt byggande, Svenska Hus AB
och Svenska Solenergiparker AB.

Ledamot i AB Gullringsbo Egendomar.

LARS-ERIK JANSSON
född 1945

HANS ELIASSON
född 1946
Tekn.dr.h.c.

PER UNUNGER
född 1953
Vd MVB ÖST AB
Övriga styrelseuppdrag:
Ledamot i MVB Öst AB, MVB Syd AB,
MVB Astor Bygg AB samt ANLAB.
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MVB SYD AB
Munka Ljungby
Företagaregatan 9 · 266 32 Munka Ljungby
TEL 0431-888 00 · skane@mvbab.se
Malmö
Ystadvägen 22 A · 214 30 Malmö
TEL 040-32 17 00 · skane@mvbab.se
Helsingborg
Florettgatan 23 · 254 67 Helsingborg
TEL 042-12 71 30 · skane@mvbab.se
Malmö Byggservice
Sturkögatan 12 · 211 24 Malmö
TEL 040-32 17 00 · skane@mvbab.se
MVB ÖST AB
Stockholm
Box 7019 · 121 07 Stockholm-Globen
TEL 08-727 06 00 · sthlm@mvbab.se
BESÖKSADRESS Rökerigatan 20
MVB ASTOR BYGG AB
Göteborg
Marieholmsgatan 44 · 415 02 Göteborg
TEL 031-340 82 30 · gbg@mvbab.se
Lidköping
Fabriksgatan 4 · 531 30 Lidköping
TEL 0520-728 00 · gbg@mvbab.se
Trestad / Skaraborg
Åkerssjövägen 20 · 461 53 Trollhättan
TEL 0520-728 00 · gbg@mvbab.se
Varberg
Honungsgatan 11 · 432 95 Varberg
TEL 031-340 82 30 · gbg@mvbab.se
Uddevalla
Fasserödsvägen 2 · 451 62 Uddevalla
TEL 0520-728 00 · gbg@mvbab.se
DESIGN & PRODUKTION: HAPPY MARKETING, MALMÖ
FOTO: JESPER ARVIDSSON, MALMÖ, PETER BARTHOLDSSON,
GÖTEBORG, TOSOCIAL, GÖTEBORG, PAX ENGSTRÖM, STOCKHOLM
LINK ARKITEKTUR, LIDKÖPING SAMT ISTOCKPHOTO
PAPPER: MULTIDESIGN ORIGINAL WHITE, FSC.
TRYCK: EXAKTA, MALMÖ

RESTAURANG BONNIE’S I BANK HOTEL, STOCKHOLM.
Bonnie’s ligger i den gamla bankhallen under imponerande
glastak med sex meters takhöjd. Bonnie’s blev utnämnd till
Årets Affärskrog 2018 av Dagens Industri.
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